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  بسم اهلل الرمحن الرحيم



 مدخل
 الكتاب مقدمة

الحمد هلل رب العالمين، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ولي الصالحين، 

وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى اهلل عليه وعلى آله من اإلنس والجن 

 أجمعين. 

ية، من أدلته التفصيل ية المكتسبهو علم األحكام الشرعية العملعلم مهم، وعلم الفقه ف

متجددة، ومتغيرة بتغير موجباتها، -يف الغالب-وهو علم الحالل والحرام، ومسائله

ن النوازل، هوق  ف  ي  اهلل علماء  ض  ي  ق  وواسعة ال تكاد تنحصر؛ لهذه األسباب وغيرها ي  

ظَّم اهلل شأن  مَّ ع  ويلحقونها بأصولها من الشرع، ويبصرون الناس بأحكامها؛ ومن ث 

ثم تطول الحياة بالناس فتندرس بعض معالم الدين، أو يلحق لعلماء، ورفع قدرهم، ا

إلى الدين، ويرفعون  الجمود بالعلماء أنفسهم، فيبعث اهلل مجددين يعيدون الناس

 الجمود الذي لحق بالعلماء.

هذا العصر الذي نعيش فيه، يف هو  لحق بالبشرية-فيما أعتقد-وفساد وأعظم انحراف

ب ِت و ،الحق ثوب   لبس فيه الباطل  حتى االنحراف والفساد كل المجاالت، حيث لحق  ل  ق 

 العصور بالتجديد.أولى هو كان فاألمور...؛ 

وقد استجدت قضايا فقهية معاصرة كثيرة، ال تنحصر تحت األبواب الفقهية القديمة، 

 وأواينلرق كمسائل اإما ألنها لم تعد موجودة  ؛وتغيرت مسائل كثيرة من الفقه القديم

ن وإما أل ؛لتغير طبيعة الحياة وأعرافها تغيًرا جذرًيا...وذلك ؛ ... الجلود والتضبيب

 كمراحل تخلق الجنينمل التصور التام بفضل تقدم العلم، تصورها كان ناقًصا واكت

كلها يف أربعين يوًما كما نطقت السنة الصحيحة، وليس  )النطفة، العلقة، المضغة( الثالث

يوًما كما كان سائًدا عبر فهوم قاصرة، وإما ألن تلك المسائل مبنية على عرف ( 120)
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: لعلميةاالثورات وقد تغيرت األعراف تغيًرا عظيًما، واختلفت حياة الناس بسبب  ،قديم

ة، لكترونية، والمعلوماتيلوجية، والفضائية، والنووية، واإل، والبيوقنيةالثورة التك

كل ل ةوالشريعة اإلسالمية صالح... ، والتجارة، والسكان، والنقل، والطبواالتصاالت

، عبر استنباط جد من أمر فهي حاكمة عليه بالحكم الالئق بهتمكان وزمان، فمهما اس

 العلماء المجتهدين العدول. 

ت  و س  رَّ  يف-ألئمة والخطباءلهبي، والمقارن( فقه الدليل، والمذمادة  الفقه )كنت  قد د 

 كانف-باليمن يف محافظة المهرة ، التابع لألوقاف واإلرشادوالخطباءمركز إعداد األئمة 

ألوين عنها، غير موجودة يف الكتب التي ندرسهم  كثير من ألون عنها، وي س  األسئلة التي ي س 

كبيرة بين المقررات الفقهية ومتطلبات الحياة الواقعية، فالطالب يدرس ة وَّ ه   كفهناإياها؛ 

قديًما،  ت  ف  ل  هذه الكتب قد أ   أنَّ ؛ وذلك االجتماعي للناس شيء آخروالعرف شيًئا، 

رف قديم، فروع   ت  ع  ر  وف   قد تغير من حيث الجملة. وهذه وها الفقهية؛ بناء على ع 

يف كتب المعاصرين لكنها متناثرة، كل كتاب أو رسالة علمية تتضمن  موجودةالمسائل 

يف مواقع الفتوى المتعددة، ومن أشهرها موقع أو ، أو مسائل محدودة، عنواًنا واحًدا

ت  صفحات قى كم سيبفمنذ فترة.  ينليونه اإللكترونية الم)إسالم ويب( والذي ت ع دَّ

؟ والحل األول هو علم أصول الفقه،  ؟ومن هذا الذي يطيق ذلك الطالب يبحث لِيطَِّلع 

ظمنا م، وقد يسر اهلل أن نالسلي الفهم   م  ه  ف  الذي من خالله تستوعب جميع المستجدات، وت  

 شرحناه يف شرح المنجد على نظم المرشد.قبل أحد عشر عاًما، ثم نظًما فيه 

فقه القديم المعرفة يف األساس والحل الثاين أن نكتب كتاًبا فقهيًّا مختصًرا سهاًل يكون ك

ج  والمعاصر   .هذا الكتاب فكان على منواله، ؛ كي ي در 

أنه يوجد خالف بين أصحاب الفقه أنفسهم، فمنهم من ومن أسباب التأليف الملحة 

وأكثر القضايا المعاصرة أغلق الباب على أي جديد، ورأى أنه ال يستحق النظر فيه، 

عندهم غير جائزة، ألنها ال تتوافق مع شروط المعامالت يف الكتب المذهبية، التي 
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هم ببعض ز  ب  وربما استهزأ بمن يهتمون بالقضايا المعاصرة، ون  تمذهبوا بها، 

ال  بحجة أنهملهم فيه؛  ظَّ وال ح   ،فهم من خاللها أنهم ال فقه لهمالمصطلحات التي ي  

تمذهبين م، وبالمقابل الفريق الثاين يصفون الالقديمة يهتمون بالساللم المذهبية الفقهية

يم، وعباراته صعبة لم تعد وأن فقههم قدد عن الواقع، ع  والب  والتخلف، بالجمود، 

والحق وسط بين الجامدين بال تجديد، وبين المجددين بال ضوابط، وهذا  ة.مفهوم

 المعلومة يف أصول الفقه. الوسط هو التجديد بالضوابط

لم تأخذ حظها من النظر والتأليف، قديمة أنه توجد أبواب فقهية  -أيًضا-ومن األسباب 

ه كانوا يف زمن الحكم الفق ختيار الحاكم...؛ ألن الذين دونواكأبواب الحكم والشورى وا

 تعرضوا لويالتالفقهية المذاهب الفقهاء األربعة الذين أسسوا أهم الوراثي، ف العاض  

الحكام يف أمور أقل شأًنا من هذه القضايا، فأبو حنيفة يموت يف سجن أبي جعفر 

ولم  ،هحتى ت خلع يدا من قبل والي المدينة القضاء، ومالك يضرب المنصور؛ ألنه رفض

ه بسبب ويعزل عن الحياة يف بيت ،ويطاف به يف المدينة ،أن يضم بعدها يف الصالة يستطع

بطالن بيعة أبي جعفر حيث أكره  ي قاس على ذلكلئال  المكره،  طالقأنه أفتى ببطالن 

يف  لعلوييناإلى  أنه مال  لقي القبض عليه من اليمن، بتهمة أ  والشافعي  الكثير على بيعته،

ن دام وم  باإلعم عليه حك  ، وي  مغلواًل  ذهب به إلى بغداد العاصمةي  ، لِ يينثورتهم ضد العباس

م هو بشفاعة قاضي القضاة محمد بن الحسن الشيباين بشرط ل  س  وي   ، في عدمونكانوا معه

وأحمد بن حنبل  بعد ذلك، وكان تأسيسه للمذهب أن ال يدخل يف الحياة السياسية،

الجبرية سنين طويلة، ألنه خالف الخليفة يف مسألة حكم عليه باإلقامة ضرب وي  سجن وي  ي  

 خلق القرآن.

ثم مضت عجلة الفقه على ما خطه هؤالء المؤسسون، من دون باب الحكم الذي كان 

الوحي  نَّ أمع  ،-ملسو هيلع هللا ىلص-قضت من اإلسالم، بعد ثالثين عاًما من موت النبيأول عروة ن  
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 وتبين معالمه، وخاصة السنة ،بالنصوص التي تنظم هذا الباب ( غنيالكتاب والسنة)

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-الفعلية للنبي

 ،نحن على نهايات الحكم الجبريوى مكانه، وال سيما أن يعود هذا الباب إلفأردت 

 (1).وأعتاب عودة الخالفة الراشدة

فقهاء اإلسالم من ألف يف هذا الباب وخدموه خدمة  من-بعد  فيما -ال ننكر أنه وجدو

رين هم كانوا متأثلكنخلدون وابن تيمية وأهل الكالم،  جليلة كالماوردي وأبي يعلى وابن

 م.بعصره

مستدالًّ من الوحي، أو التعليل يف  ، بعيًدا عن الخالف،جامعة حرصت على صياغة سهلة

 الغالب، ليتدرب الطالب على التفقه والتفريع.

جت  لم أعتمد من األحاديث إال على ما يحتج به،   ]خ[ موصواًل  بالترميز، فالبخاريها وخرَّ

]ق[ وسنن أبي داود ]د[ وسنن الترمذي ]ت[  ومسلم ]م[ والمتفق عليه ومعلًقا ]خـ[

وموطأ مالك ]ط[ وهذه السنن األربعة ]ع[ وسنن النسائي ]ن[ وسنن ابن ماجه ]جه[ 

ومسند أحمد ]حم[ وسنن الدارمي ]مي[ وصحيح ابن خزيمة ]مه[ وصحيح ابن حبان 

]حب[ ومستدرك الحاكم ]ك[ والزهد البن المبارك ]زهـ[ ومسند البزار ]بز[وسنن 

البيهقي ]هق[ ومصنف عبد الرزاق ]رز[ ومصنف ابن أبي شيبة ]شيبة[ وجامع معمر بن 

الطيالسي ]لس[ ومسند أبي يعلى ]يعلى[ ومعاجم  راشد ]مع[ ومسند أبي داود

                                  
(1)

من األمور الدينية القطعية، فال تغتر بقول ضعاف اإليمان بأن عودتها مستحيلة، فاهلل قد أخبر رسوله بذلك عن طريق عودة الخالفة  

يَّر اهلل المناخ عليهم وضربهم  الوحي وال أحد  أصدق  من اهلل. ومصير هذه الدول الكافرة التي تراها قوية هو الضعف والفناء؛ فلو غ 

سينتهون ويذوبون كما يذوب الملح؛ فكيف وقد أصبح تغير المناخ حقيقة علمية بأنه سيضرب أوروبا  بالجفاف وسوء الطقس؛ فإنهم

وأمريكا والصين، وستتحول صحاري الجزيرة العربية إلى مروج وأنهار وسيضع اهلل الملك ال محالة بيد المسلمين؛ كما أخبر اهلل  رسول ه 

بقدرتهم فال ينفعهم، ومحاوالت أمة الدجال )أوروبا  من السحاب استنزال المطر بذلك. وأما محاوالت أمة يأجوج ومأجوج )الصين(

وأمريكا( السيطرة على الجزيرة العربية والشام ليواصلوا قيادة العالم منها بعد إضعاف سكانها األصليين فيها بالحروب والقتل من جهة 

دتهم مع اليهود الذين هة أخرى كل هذه المحاوالت ستنتهي بإباوتكثير عدد الكفار فيها عبر طرق ملتوية وأهمها االستثمار من ج

 يخططون لهم، وسيعم اإلسالم العالم.
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اآلحاد والطبراين]طب[ والسنن الكبرى للنسائي ]كن[ والبخاري يف األدب المفرد ]خد[ 

والبيهقي يف شعب اإليمان ]هق ش[ ومكارم أو مساوئ البن أبي عاصم ]صم[  والمثاين

[ للبغوي ]بغ شرح السنةواألخالق للخرائطي ]طي[. ومسند الشهاب القضاعي ]قض[ 

 ومختارات الضياء المقدسي]مخ[.

ت ها كتاب الفقه الميسر الصادر عن وزارة األوق س  رَّ اف كان من ضمن الكتب التي د 

من قبل فريق من العلماء المختصين، فجمعوا أساسيات الفقه  السعودية، وقد أ ل ف

يف  هًبا، واختصروا ذلك حتى يكون مناسًبا للعامة، فاعتمدتالقديم، ولم يخرجوا عنها غال

ت  ِمن  يَّر  أساسيات الفقه القديم؛ لمناسبته، وهذبته أواًل باستبعاد ما لم يعد موجوًدا، وغ 

ترتيب األبواب، والترجيحات، ثم ألحقت أساسيات الفقه المعاصر باألبواب والمواضع 

 .اها بتبويب جديد مستقلاسبة أفردنالتي تناسبها، فإن لم تكن من

 :، اآلتيأيًضا أهم المراجع التي تم االستفادة منهاومن 

 من إعداد مركز التميز البحثي، التابع ،الموسوعة الميسرة يف فقه القضايا المعاصرة-1

 هـ.1436، 1ط لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

اإلسالمي مقارًنا بالدولة القانونية، دراسة دستورية شرعية وقانونية  النظام السياسي-2

 هـ.1434، 4، الناشر: دار النفائس، طمقارنة، المؤلف: أ. د/منير حميد البياتي

المؤلف: أ.م. د/ سليمان بن قاسم العيد، الناشر: دار  النظام السياسي يف اإلسالم،-3

 هـ.1422، 1الوطن للنشر، ط

ت مجمع الفقه اإلسالمي الدولي يف مسائل المالية اإلسالمية، إعداد تقنين قرارا-4

، جامعة الملك عبد العزيز، وتبويب: د/ عمر زهير حافظ، الناشر: مركز النشر العلمي

 هـ.1422، 1ط

 هـ.1431الفقه الطبي، إعداد: الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، -5



 8الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 مقدمة الكتاب/مدخل

 

 موقع إسالم ويب.-6

 إسالم سؤال وجواب. موقع-7

 األلوكة. موقع-8

الذي  هِج والمن ،كأساس لعلم الفقه، ولفهم مصطلحاتهأصولية، افتتحت الكتاب بمقدمة 

تندرج تحته جميع األبواب يمكن أن ، أقسام خمسةإلى  قسمت الفقه ثم سرنا عليه،

 كالتالي: ، وهيالفقهية

 فقه العبادات.-1

 الحكم.فقه -2

 فقه األسرة.-3

 فقه المال.-4

 الطب. فقه-5

 وإن أردتَّ االستزادة حول التقاسيم فراجع فهرس الموضوعات يف آخر الكتاب.

لى عليه؛ عوهو يعلو وال ي  تركت فقه األقليات المسلمة؛ ألن اإلسالم لن يبقى أقلية، وقد 

إال أنه تتناولهم أحكام الضرورات  وألن فقههم ال يختلف عن فقه غيرهم من المسلمين

ة قاعدوتتناولهم قواعد ومبادئ عامة للشريعة اإلسالمية، ك والحاجات أكثر من غيرهم،

 ن، وتنزيل الحاجة منزلةالزماالمكان وورفع الحرج، وتغير الفتوى بتغير  ،التيسير

 ذلك. ، وقيام المراكز اإلسالمية مقام الحاكم، ونحو، والنظر يف المآالتالضرورة

نه إا لعباده، ا لمرضاته، نافعً ا لوجهه الكريم، موافقً أن يجعل هذا العمل خالًص  سألأ اهلل  و

 سميع قريب.

  



 املقدمة األصولية
 (يف أصول الفقه )وهي ملخصة من كتابي المنجد شرح المرشد

 
ل   ًة:  األ  ص  ي ه ل غ  ل  ب ن ى ع  ا ي  ، وم  ه  ي ر  ع  غ  ر  ل ى  ال ف  ب ن ى ع  ا ي  ي رِِه.م   غ 

ي ط   ل   ق  ل  و  اد  اصطالحًا و األ  ص  ، وابِه  ي ر  اِجح  ،  ب  ح  ص  ت  لمس  الرَّ لِيل  ، والدَّ ة  اِعد  وال ق 

ِقيس  و ي ِه. ال م  ل   ع 

ه   ال ِفق  مِ  و  ه  ة  ال ف  و  ال ِعل م   ِدقَّ ه  امِ  و  ك  ِعيَّةِ  بِاأل  ح  ر  ِليَّةِ  الشَّ م  ب   ال ع  ت س  ك   األ  ِدلَّةِ  ن  مِ  ال م 

ِصيِليَّةِ   .التَّف 

ول   أ ص  هِ  ف  م وما  إذًا: ال ِفق  ك  ستنبِط  ال ح  ا، وم  تِن ب اط ِمن ه  س 
ِ
ق اال ام، وط ر  ك  اِدر  األ ح  ص  م 

لَّق   ت ع   بِه. ي 

د   ت م  س  و م  ه  وصِ مِ  و  اِرع، ن ن ص  ن   ِمن  و الشَّ ِج م  اب ةِ  ه  ح  لِ  الصَّ ال  تِد  س 
ِ
 ن  مِ ، ووىت  والف   فِي اال

ةِ  اِصدِ  اللُّغ  ق  بِيَّة وم  ر  ةِ  ال ع  رِيع   .الشَّ

م   ك  ا ال ح  أ مَّ ِعيُّ  ف  ر  و: ِخط اب   الشَّ ه  ل ق   اهللِ  ف  ت ع  لَِّف  ِبِفع لِ  ال م  ك  اءِ  ال م  تِض  ق 
ِ
يِيرِ ، أ و ابِاال  لتَّخ 

ع. ض   أ و ال و 

ه   ِليِفي   و  و  اِن: ت ك  م  ِعي   ِقس  ض   .وو 

ِلي ِفيُّ ف ة   التَّك  س  م   :خ 
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و   -1 ه  ا ط ل ب   و  اِرع   م  ل   الشَّ بِيلِ  ه  ِفع  ل ى س  مِ  ع  ز  ا  ، أ و  ال ج  مَّ م  ه  ذ  اِرك  عًا. ت  ر   ش 

اِدف   ض   وي ر  ر  م   ،ال ف  سَّ ات  وي ق  تِب ار  ة   بِاع  د  د  ت ع  تِب ارِ  ؛م  بِاع  ائِهِ  ِت وق   ف  ط ل ق   أ د  يَّد  و م  ق   م 

ع   وِمن ه   سَّ و  ع   ،ق  يَّ ض  وم   م  ادًة. و وي ق  اًء وإِع  تِب ارِ أداًء وق ض  ارِ  بِاع  د  ط ل وِب  ال ِمق   ه  ِمن   ال م 

د   دَّ ح  ي ر   م  د   وغ  دَّ ح  تِب ارِ و .م  ةِ  بِاع  اِجِب  ِصف  ِس  ال و  ف  يَّن   هِ ن  ع  ي ر   م  يَّن   وغ  ع  تِب او .م   رِ بِاع 

لُّ  ع  ِفين   هِ قِ ت  لَّ ك  ي نِي   :بِال م  .و ع  ائِي   كِف 

ل ب   -2 ا ط  و  م  ه  اِرع   و  ل   الشَّ ي  مِ  ه  فِع  ز   رِ ن  غ  ل ى ت ر  وال ذ   م  ج  قًا. ل  ط  م   هِ كِ مٍّ ع 

ظ   ن  ومِ  اتِِه ل ف  اِدف  ر  عِ : م  ، والتَّط وُّ ب  ت ح  س  ِة وال م  ل 
نَِّة، والنَّافِ انِ السُّ س  ح 

ِ ، ، واإل 

ةِ  ِضيل  ... .، والرغائبوال ف  ب  ت ح  س  ي اِم ال م  الص  ِة و  ق  د  الصَّ ِب و 
اتِ و  ن ِن الرَّ السُّ  ك 

و   -3 ه  ل ب   و  ا ط  اِرع   م  ر   الشَّ ا ك  ت  ِم، أ و  م  ز  بِيِل ال ج  ل ى س  اِعل  ه  ع  مَّ ف   عًا.ر  ش   ه  ذ 

و   ه  انِ س  قِ  و  ر   م  رَّ ح  م   :م  الش  ِه: ك 
اتِ ن ى... كِ لِذ  الز  ت ِل و  ال ق  ال ب ي ِع  م  رَّ ح  وم   و  ي رِِه: ك  لِغ 

ِة. ع  م  ِة ال ج  ال  ق ت  ص   و 

و   -4 ه  ر   و  ا ت  ي ر  مِ ك  م  ِلِه. ه  خ  اب  فِي ِفع  ِلِه وال ِعق  ا ط ل ب  أ و  ن  ِفع  و  م  ه 

ه   ك  اِرع  ت ر  مِ ال  الشَّ ز  بِيِل ال ج  ل ى س  اِئًما.ع  ِب ق  ر  الشُّ  . ك 

و   -5 ه  يَّ  و  ا خ  كِ لَّ ك  م  ع  ال  ارِ الشَّ  ر  م  ر  ِلِه وت  د  هِ ف  فِي ِه ب ي ن  ِفع  ه  م  ق  ل ح   ح  ، وال ي 

ِعي   ر  م   ش  ِلِه أ و   وال ذ  لِ بِِفع  األ  ك  كِِه. ك  ر  ِم... ت  النَّو  ِب و  ر  الشُّ  و 

ِعيُّ  ض  م  ال و  ك  ا ال ح  أ مَّ : و  ة  ب ع  س   ف 

ه  اهلل   -1 ل  ع  ا ج  و  م  ه  مِ الم  ع   و  ك  ًة ِفي ال ح  ر  ث  ؤ  ي ث   ًة م  ؛ بِح  ط  ق  ِعي  أ و  أمارًة ف  ر  الشَّ

ود   ج  وِدِه ال و  م  ِمن  وج  ز  ل  ز  ، وي  ي  م  م  مِ ل  د  ِمِه ال ع  د  اتِِه. ن  ع  سِ  :ِمث ل   لِذ  م  وِب الشَّ ر   غ 

رِِب. غ  ِة ال م  ال   لِص 
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م  و -2 د  ِمِه ال ع  د  م  ِمن  ع  ز  ل  ا ي  و  م  ود  ه  وِدِه وج  م  ِمن  وج  ز  ل  م   ، وال ي  د  اتِِه. وال ع   لِذ 

ال و   ِة.ك  ال  وِء لِلصَّ  ض 

م   -3 د  وِدِه ال ع  م  ِمن  وج  ز  ل  ا ي  و  م  ه  ود  ، و  ِمِه وج  د  م  ِمن  ع  ز  ل  م   وال ي  د  اتِِه. وال ع   لِذ 

ِف الد   ِمث ل   تاِل  ِث. ي نِ اخ  ار  ع  ِمن  التَّو 
انِ  م 

ار   -4 ي ِه آث  ل  ب ت  ع  تَّ ر  ا ت  و  م  ه  ِعيَّة   ه  و  ر  ق وطِ الشَّ ِة وس  مَّ ِة الذ  اء  ط ال ب ِة فِ  ، ِمن  ب ر  ي ال م 

اذِ  ف  اِت، ون  اِت. ال ِعب اد  ف  رُّ وِد والتَّص  ق  ِد فِي ال ع  ق   ال ع 

ار   -5 ث  ي ِه اآل  ل  تَّب  ع  ت ر  ا ال  ت  ِعيَّة   م  ر  ة  الشَّ مَّ أ  الذ  ب ر  اِت ال  ت  ِفي ال ِعب اد  م  مِ  ، ف  ا، ك  ن  ن ه 

ور  مختارًا، وفِ  ي رِ ط ه  لَّى بِغ  ار   ي  ص  ث  ا اآل  ي ه  ل  تَّب  ع  ت ر  ِت ال  ت  ال  ام  ع  ِعيَّة   ال م  ر  ن  مِ  الشَّ

م   اع  و ك  لُّ ت  تِف  و   .ان  ه  اد   و  س  اِدف  ال ف   .عند الجمهور ي ر 

ي   -6 ه  اهلل  غ  ع  رَّ ا ش  ل ق  م  ت ع  اِرِض. ر  م  و  م  الثَّابِت  أ ِو  بِال ع  ك  ِل. ال ح  ل ى األ  ص   ع 

م  الثَّابِت   -7 ك  ِف  ِهي  ال ح  ل ى ِخال  لِ  ع  ا ِهي   األ  ص  اتِه  ق  و 
ة  ِفي أ  ال  الصَّ . ف  ر  ذ  لِع 

ل   ة  األ  ص  ِزيم  ِهي  ال ع  ِف ، ف  ل ى ِخال  افِرِ ع  س  ا لِل م  ه  أ ِخير  ا أ و  ت  ه  ِديم  ق  و   ، وت  ه  ِل ف  األ  ص 

ة . ص  خ  ام  و ر  م  ةِ  إِت  ال  ل   الصَّ و  األ  ص  ة   ه  ِزيم  و  ال ع  ه  ا، ف  يه 
ر  ق  و ،فِ ل ى ص  اِفرِ ع  س  ا لِل م  ه 

ِف  ة . ِخال  ص  خ  و  ر  ه  ِل ف  ة  و األ  ص  م  ر  ل   ح  ي ت ِة ِهي  األ  ص  ة  ال م  ِزيم  ِهي  ال ع  از  ، ف  و   . وج 

لِ  ط ر  أ ك  ض  ا لِل م  ِف  ه  ل ى ِخال  ة . ع  ص  خ  و  ر  ه  ِل ف   األ  ص 

و   : ه  م   لِيس  و اهلل   ف  ك  ي رِِه ح  اِم اهللِ أبدًا، و لِغ  ك  م  ب ي ن  أ ح  ز  ه   ال ت ال  ِرك  د   وما ت 

ق ول   بِيل  ال ع  ا ال  س  ذ  ل ى ه  مِ  ، وع  ك  ِة ح  رِف  ع  ِلِه. اهللِ  إِل ى م  س  اِسط ِة ر   إالَّ بِو 

ون    ا أن ي ك  و  إمَّ ه  ون حكًما وضعيًّ يفيًّ لِ ك  كًما ت  ح   ف  ا أن ي ك  ا: ا، وإمَّ

ان  ح   إِن ك  ون  ًما تكليفيًّ ك  ف  ه  ال  ي ك  إِنَّ ي ِه وم  د  ق  اًل وم  ع  إالَّ فِ  ا ف  ل  لَِّف، وإِن  ع  وًرا ع  ك   لوًما لِل م 
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ان  ح   و  فِ يًّ عِ كًما وض  ك  ا ه  ِمن ه  م  ب اب   ل  ع  ا: ف  ِهي  أ س  ائِِم؛ ف  ر  وِد وال ج  ق  ال ع  لَِّف: ك  ك   لِل م 

ةِ  ر  د  ة  فِي ق  اِخل  لَِّف، وِمن ه   د  ك  ا ل ي س  فِ  ال م  لَِّف ول  م  ك  ِلِه: ك   نَّه  كِ عاًل لِل م  ِجع  إِل ى فِع   وكِ لد  ي ر 

سِ  م  وِب  الشَّ ج  ب ب  لِو  ةِ  س  ال  رِ الصَّ ه  وِد ش  ه  ب ب  لِ  ، وش  ان  س  ض  م  ي اِم.ر  وِب الص  ج   و 

ِل: ِليِف بِال ِفع  وط  التَّك  ر  ش  ة   و  ر  د   .ال ِعل م  وال ق 

ة  و ب ع  ا أ ر  اف  إِل ي ه  ِة الَّتِي  ي ض  اِحي ِة ال ِجه  ل  ِمن نَّ  :ال ِفع 

ِد، -1 ر  ِة ال ف  ل ح  ص  ِة ال  لِم  امَّ ِة ال ع  ل ح  ص  ه  لِل م  م  ك  ع  ح  ر  ا ش  و  م  ه  لَّق  بِِه  و  ع  ا ت  أ و  م 

ع   امُّ  النَّف  ي   ال ع  اص   رِ ِمن  غ  تِص  د   اخ  ا ن  بِأ ح  ذ  ب  النَّاسِ ِس ؛ ول ه  ي  . وجميًعا ب  إِل ى ر  ه 

ات   ة   ال ِعب اد  ض  ح  ن ى ال   ال م  ع  ا م  ب  ، ةِ ؤون  م  والَّتِي فِيه 
ائِ ر  رِيَّةِ  الضَّ اِضي ال ع ش  ل ى األ  ر   ،ع 

اج  و ر  وب ات  ال ع  و، ال خ  ة   ق  اِمل  ،و ،ال ك  ة  اِصر  ِة.و ال ق  ن ى ال ِعب اد  ع  ا م   الَّتِي فِيه 

ائِ  -2 س  ًة، ك  اصَّ ِد خ  ر  ه  لمصلحِة ال ف  م  ك  ع  ح  ر  ا ش  و  م  ه  وِق  رِ و  ق  ال ح 

انِ  م  اِد: ِمن  ض  ر  الِيَِّة لأِل  ف  اءِ ت  م   ال م  تِيف  ، واس 
ِة،  لفات  ون  ه  ر  ي ِن ال م  ب ِس ال ع  ي وِن، وح  الدُّ

 .والِِديَّةِ 

د   -3 ِف. ك ح  ذ   ال ق 

اِص. -4  كالِقص 

ق وق  و ِة، مبنّية   اهللِ  ح  ح  ام  س  ل ى ال م  ق وق  و ع  ِة. ال ِعب اِد مبنّية   ح  احَّ ش  ل ى ال م   ع 

لَّف    ك  و  ال م  ه  ص   ف  خ  و  الشَّ ه  لَّق  بِِه ِخط اب   و  ع  و   الَِّذي ت  ه  اِرِع و  الشَّ

اِقل    .ال ب الِغ  ال ع 

ِليَّة   األ  ه  اِن:و  ع   ن و 

ِحيَّة  و -1 ال  ي  ص  اِن أل ن   ه  ن س 
ِ ث ب ت   اإل  ق وق   ت  ي ِه  وت ِجب   ل ه  ال ح  ل  ع 

اِجب ات    .ال و 
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بَّ  ي ع  ِليَِّة بـو  ِذِه األ  ه  ن  ه  ةِ ـر  ع  مَّ ان   (،)الذ  لُّ إن س  ك  ة   ف  ق وق   ل ه  ِذمَّ ا ح  لَّق  ِبه  ت ع  اِجب ا ت  .وو   ت 

ِليَّة   ِذِه األ  ه  ه  اس   و  ا:أ س  ي اة   ه  ان  ال ح  لُّ إن س  ك  ي اِة، ف  ِد ال ح  رَّ ج  اِن بِم  ِن س  ث ب ت  لِْل  ا ت  ذ   ؛ ول ه 

يٍّ  وب   ح  ِليَّة  وج   .ل ه  أ ه 

ِحيَّة  و -2 ال  ي  ص  اِء بِأ ن   ه  ط ال ب ِة بِاأل  د  اِن لِل م  ن س 
ِ ات   اإل  ف  رُّ ون  ت ص  ت   ه  ت ك  ع  ةً م   .ب ر 

ِذهِ  ه  ِليَّة   و  اس   األ  ه  ل  أ س  ق  ا: ال ع  اِن بِب ل وِغِه ِسنَّ ه  ِن س  ث ب ت  لِْل  ا ت  ذ  يِيِز. ؛ ول ه   التَّم 

ِليَّة   األ  ه  ون  إًذا ف  اِمل ةً  ت ك  ًة؛ ك  اِقص  الِ  ون  م  ِب ك  س  ق   بِح  اِن أ و  ن  ن س 
ِ ي اةِ والعق هِ ِص اإل  . لِ فِي ال ح 

ون   وِب ت ك  ج  ِليَّة  ال و  أ ه  ًة ِفي ط   ف  اِقص  نِينِ ن  د   ،وِر ال ج  ا ب ع  ِة  وأ مَّ د  ، وال ِوال  ا األ  د  فكاملة   اء  أ مَّ

ب   ق  ة  وب  ف  ِدم  ن ع  يِيِز م  د  ل  التَّم  ة   ه  ع  اِقص  ب ل غ   ن  تَّى ي  .ح   فتكتمل 

اِرض   ألهليةِ ول و  ة   ع  اِويَّ م  ب ة   س  ت س  ك  ن ون   فالسماوية : ،وم  ت ه  ال ج  م   ،والنسيان  ، ، وال ع   والنَّو 

اء   م  غ 
ِ ض  و ،واإل  ر  ت  ال م  و  اِويَّةً  ت  ي  م  س  و .، وال م  م  اِن  ؛س  ن س 

ِ ِة اإل  اد  ن  إر  ة  ع  اِرج  ا خ  أل نَّه 

فِ  رُّ  .هِ وت ص 

ب ة   ت س  ك  ا ال م  أ مَّ ان   ،و  ن س 
ِ ت ِسب ه  اإل  ا ي ك  ا م  ِمن ه  ِس  ف  ف  ل   هِ ِمن  ن  ه  : ال ج  ي  ط أ  وه  ف  ، ، ال خ  ، ه  السَّ

ر   ك  ، السُّ ل  ز  ان  اله  ن س 
ِ ت ِسب ه  اإل  ا ي ك  ا م  ي رِ  . وِمن ه  اه   هِ ِمن  غ  ر  ك 

ِ و  اإل  ه   .و 
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م  ال : ج  اِدر  ص  ر   ع  م  د  ص  ءِ م  ي  ر  الشَّ د  ص  ل  ، وم  ان  ، وم  ه  : أ ص  ك  ه ، وم  ِجع  ر  ه ، وم  وِرِه، ن ب ع  د  ص 

ة   ادَّ ت م  الَّتِي ي   وال م  ا ن ظ ر  س  ي  الَّتِي إِذ  ِة، وه  ل  م  ي ث  ال ج  ِل ِمن  ح  ال  تِد  س 
ِ
ِجع  اال ر  ا، وم  دُّ ِمن ه 

ت ِهد   ج  ِقيه  ال م  ا ال ف  اِديَّةً  فِيه  تِه  ت ن ب ط  األ  ِدلَّة   نظرًة اج  ا واس  ج  ِمن ه  ر  ت خ  ِصيلِ  اس  اء   يَّة  التَّف  ل   إِز  ك 

أ ل ة   س  مِ م  د  ا وع  يَّتِه  ج  ل ى ح  اِق ع  ف  ت 
ِ
ِة اال ي  ِمن  ِجه  : هِ . وه  اع   أ ن و 

: ال كِت اب   -1 ي  نَّةوه   )الوحي(. ، والسُّ

ف   -2 وِد ِخال  ج  ِعيف   لِو  اع  ض  م  ج 
ِ : اإل  ي   .وال ِقي اس   ، وه 

3- : ي  ة   وه  ل ح  ص  ة   ال م  ل  س  ر  ِة،و ،ال م  ِريع  دُّ الذَّ  س 

ان  و س  تِح  س 
ِ
ب ل  م   ع  ر  وش   اال .ن  ق  اب  ح  تِص  س 

ِ
 ن ا واال

:و -4 ي  ل   ه  م  لِ  ع  ِدين ِة، أ ه   ال م 

ل  و و  ، ق  ابِي  ح  ل  و الصَّ و  . ق   التَّابِِعي 

:و -5 ي  ف   ه  ش  ام   ال ك  ل ه 
ِ  ن اِميَّة .ال م  العقل  والرؤى و واإل 

ِليَّة   األ  ص  ةِ  ِمن   و  ت ب ر  ع  اِدِر ال م  ص  نَّة   : ال كِت اب  ال م  ق ط  و والسُّ د  ما ف  اِدر  ع  ص  ِهي  م  ا ف   .ب ِعيَّة  ت   اه 

ك   ة  إِل ى ِخط اِب  لُّ و  اِجع  اِدِر ر  ص  ِذِه ال م  آنِي   اهللِ  ه  ر  ب اِشرِ  ال ق  ت   ة  نَّ ، فالسُّ ال م  ت بِر   راِت بعشاع 

ب اِعهِ  ات  وِل و  س  ِة الرَّ ِة بِط اع  ِمر  ي اِت اآل  اع  ، اآل  م  ج 
ِ اإل  لِيل   ال يقوم   و  ل ى د   إِل ىآيِل   إالَّ ع 

السُّ  ال كِت اِب  ال ِقي اس  ، ةِ نَّ و  ة   و  ل ح  ص  ال م  ائِر   و  س  اِدرِ  و  ص  ة  التَّب ِعيَِّة  ال م  اِشف  ظ ِهر  ، ك  م   ة  و 

وِد  للحكمِ  ج  و  ِعي  ال م  ر  السُّ  ال كِت اِب يف الشَّ ل  ال ِة نَّ و  ا أ ص  ه  ل   ه  أ نَّ ون  ، األ  وَّ ت ِهد  ج  ال م  و 

ت  ا ت بِر  السُّ ع  م  بِال كِت اِب و  ه  ات  اد  تِه  لِك  نَّ اج  ذ  نِ عون ، فهم موق  ِة ك  م  ؛ فال اهللِ  ع  ك   هللِ  إالَّ  ح 

رِيع  وال  ه  ما أ و   ه  ل  إالَّ  ت ش  ت ب ر   .اع 
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م  فهو   بِي  ال م   اس  ر  ولِ ن ز  لِل كِت اِب ال ع  س  ل ى ر  د   اهللِ  ِل ع  مَّ ح  ي  -م  ل  لَّى اهلل  ع  ِه ص 

ةِ -م  لَّ وس   ور  ِة ف س  ل  م   بِال ب س 
أِ ب ت د  ِة، والمختتمِ  ال م  ح 

اتِ ِة النَّاسِ  ال ف  ور  ث  و .بِس  ه  ي م  حالًيا ل 

ات   اء  ر   ال ِقر  ش  ى، ال ع  ر  غ  ى والصُّ ب ر  اء  و ال ك  ا ور  ا م  ، أ مَّ اذ  ش  ِة ف  ر  ش  ا ي  و ال ع  ت جُّ بِه  السُّ ح   نَِّة.ك 

ل ة   القرآن  و   ال  ا الدَّ وِد وأ مَّ ر  ط ِعيُّ ال و  ا  ق  ا م  ِمن ه  و  ف  ط ِعي  ه  ن ي   ق  و  ظ  ا ه  ا م  ن ى وِمن ه  ع  م  ، و 

ب ول ه   ا  ،يلِ وِ أ  التَّ  وِ أ   يصِ ِص خ  التَّ  وِ أ   يدِ يِ ق  لتَّ لِ الظَّنَّي ِة ق  ب يِين  وأمَّ اِم  ه  ت  ك  اِعد  فلأِل  ح  و  ة   ق  ل  م  ج   م 

لَّ النّوازِل، ِعب  ك  ت و  ا ي  قلياًل و ت س  ص  م  اِئِض.ف  ر  ال ف   ل  ك 

د    ا ص  ِهي  م  ولِ  ر  ف  س  ن  ر  لَّم  - اهللِ  ع  ي ِه وس  ل  لَّى اهلل  ع  ل  -ص  و  آِن ِمن  ق  ر  ي ر  ال ق   غ 

رِير   ل  ع  أ و  فِ  ق  ل  و .أ و  ت  و  ا ال ق  اه  و  ل   ،أ ق  لَّ أنَّ  واأل  ص  ،ك  رِيع  ا ت ش  ال  و ه  ع  ا األ  ف  ان  ِمن   أ مَّ ا ك  م   ف 

وِصيَّاتِِه، ص  يَِّة، خ  اِل ال ِجبِل  ع  ِصيَّةِ  أ و  األ  ف  خ  تِِه الشَّ ن  ِخب ر  ِة ع  اِدر  وِر  أ و  الصَّ فِي األ  م 

ِة البحتةِ  ي ِويَّ ن  رِيِع،؛ الدُّ ر  لِلتَّش  د  ص  ي س  ِبم  ل  اِل وما  ف  ع  ان  ِمن  األ  ف  ب ي نًا ك  ج  م  ِل،لِل م   د  ِص أ و  ق   م 

ب ة   ر  ر  ي   ول م   بِِه ال ق  ِعيُّ ع  ر  ه  الشَّ م  ك  رِ  ه  ل  ع  أ و  ف   ،ف  ح  ِعيُّ  ف  ابتداًء وع  ر  ه  الشَّ م  ك   ِمن   ح 

ةِ  م  ر  وِب وال ح  ج  ِب  ال و  مُّ .. و.والنَّد  د   ال ه  ى ق ص  و  ا ي ق  م  د   ِعن د  ِدم  ق ص  ن ع  ِل وي  ِك  ال ِفع  التَّر 

لُّ ذ   ك  ِريِع. لك  ف  ر  لِلتَّش  د  ص   م 

األصل  أنَّ  ر  و  ا أنَّ  ة  نَّ ه  س  ك  ت  م  ل   ك  اع   ،ة  نَّ س   ه  فِع  اد . وأ ن و  اتِر  وآح  ت و  ن ِد م  ِة السَّ نَِّة ِمن  ِجه   السُّ

ب ول   ق  ل  م  األ  وَّ ِحيح  مطلًقا، والثاين ف  الصَّ ن  ف  س  ة ، وال ح  جَّ ِعيف  و ِمن ه  ح  رِي الضَّ  ب  ال ق 

ف   ع  اِل. ه  ض  م  ائِِل األ  ع  لُّ بِِه فِي ف ض  ت د   ي س 

اق    ف  و  ات  ه  ت ِهِدين  ِمن   ف  ج  د   ةِ مَّ أ   ال م  مَّ ح  د   فِي عصر  ِمن  --م  وِر ب ع   ال ع ص 

اتِ  ر   هِ وف  ل ى أ م   ي نِي.دِ  ع 

ا  م  از  ف  لِك  ج  ِو ذ  ن ح   و 
ة  ل ح  ص   أ و  م 

ف  ر  ل ى ع  ام  ع  ا ق  م  ت ه ، و  ال ف  خ  ز  م  ل ى ن صٍّ ل م  ي ج  ام  ع  ق 

ي ِه. ل  ام  ع  ل  الَِّذي  ق  يَّر  األ  ص  غ  ا ت  ت ه  إِذ  ال ف  خ   م 
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اع  إِل ى م  ِس نق  وي    م  ج 
ِ ، وسكوتي.ينِ سم  قِ  اإل  رِيح   : ص 

وع  و  كِن  وق  م  ا.فِي ع   ه  م  رِن   ص 

ع    ر  اق  ف  و  إل ح  ه  مِ  ف  ك  ي ال ح 
ِلِه فِ ة   بِأ ص  اِمع   ج 

ة  ا. وي   لِِعلَّ م  ل  ب ي ن ه  رِي فِي ك   ج 

ِليل   ه  التَّع  ل  خ  ا د  ت نِع   م  . وي م  ِقيِفي  ِقي اِس أربعة  و فِي التَّو  ان   لِل  ك   :أ ر 

ِقيِس مَّ وي س   -1 ي ِه،ى بِال م  ل  و   ع  ه  د   و  ا ور  ِمِه. النَّصُّ  م  ك   بِح 

ا ل م  ي رِ مَّ وي س   -2 و  م  ه  ِقيِس، و  ِمِه، فِي ِه ن ص   د  ى بِال م  ك  اد  و بِح  مِ  ي ر  ك  ب ات  ح   إث 

ن  ط رِيِق  ِل ل ه  ع   ال ِقي اِس. األ  ص 

ف   -3 ص  ي  ال و  ل   وه  ت رِك  فِي ِه األ  ص  ع   الَِّذي ي ش  ر  ِلب  وال ف  ل ى الظَّن   ، وي غ   نَّ أع 

م   ك  ع   ال ح  ر  ِلِه.ش   أِل ج 

ان  تحريًما أ م   -4 اء  أ ك  و  ِل، س  ب ت  فِي األ  ص  ِع الَِّذي ث  ر  م  الشَّ ك  و  ح  ه  و 

ةً  . وجوًبا أ م  إب اح  لِك  ي ر  ذ   أ م  غ 

ة    ل ح  ص  ِهي  ال م  ت بِر   ف  ع  اِرع  الَّتِي ل م  ي  ا الشَّ لِيلِ غِ ل  ي   ول م   ه  ا بِد   ه 

، ود   اصٍّ ا أ ِدلَّة   ت  لَّ خ  ي ه  ل  ة   ع  امَّ ِة ال ع  رِيع  ل  ، ويستنبط  الشَّ ول   ها أ ه  د  اِد ال ع  تِه  ج 
ِ
 .اال

ِهي  م    ِة الَّتِي ق   ن ع  ف  ب اح  ِة ال م  ِسيل  ِة أ و   د  ِص ال و  د  س  ف  ا إِل ى ال م  ل  بِه  صُّ التَّو 

ِضي ة   دِ ق ص  ل م  ي   ف  ا م  ِة، ل كِنَّه  د  س  ف  ل  إِل ى ال م  صُّ ح  ِمن  التَّو  ج  ا أ ر  ت ه  د  س  ف  ا غالًبا، وم  إِل ي ه 

ا. تِه  ل ح  ص   م 

و  ال    ه  ول  ف  د  ى ِمن   ع  و  اصٍّ أ ق  لِيل  خ  ا لِد  ن  ن ظ ائِرِه  أ ل ِة ع  س  ِم ال م  ك   بِح 

لِ  ن اعِ  .األ  وَّ تِص  س 
ِ
ِم واال ل  ِويِز السَّ ت ج   .ك 

ة   ث  اِدر  الثَّال  ص  ِذِه ال م  ه  ِقي ِق –و  ن ه .-فِي  التَّح  ع  ع  و  ر  ِهي  ف  ِقي اِس، و  ة  لِل  اِجع   ِهي  ر 
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نِ   ة  ع  و  ِعب ار  ه  امِ  ف  ك  ا اهلل   األ ح  ه  ع  ر  ل ى  الَّتِي ش  ِة ع  ابِق  ِم السَّ ال ى لأِل  م  ع  ت 

ائِعِ  ر  ش  ، ك  ِلِه إل ي ِهم  س  لِ  أ ل ِسن ِة ر  د   .ال كِت اِب  أ ه  ا ور  م  ِعن ا ول م   ف  ر  ا ِفي ش  خ  ي   ِمن ه  و  ف   ن س  ه 

ر   ا ل ن ا ع  ش  م  ِة.، و  ل  م  ي ث  ال ج  خ  ِمن  ح  و  ن س  ع  ل ـن ـا ب ل  م  ر  و  ل ي س  بِش  ه  اه  ف  د   ع 

ر   د  ص  ا ال م  ذ  ه  ِقي ِق -و  .-فِي  التَّح  ِمي  ال  س 
ِ ِع اإل  ر  د  فِي  الشَّ ر  ِي الَِّذي  و  ح  ء  ِمن  ال و  ز  و  ج   ه 

ب اِت   ة  إث  ام  تِد  و  اس  ه  ا ك   ف  ان  منفيًّ م  ا ك  ِي م  ف  تَّى ي  ان  ثابًتا، أ و  ن  وا ح  لِيل   م  ق  د 

ِف  ل ى ِخال  ال ِة. ع  و   تِل ك  ال ح  ه  ِقيه   ر  آِخ  و  أ  إل ي ِه ال ف  ل ج  ا ي  مِ  م  ك  ِة ال ح  اد  تِف  عِ  فِي اس  ر  .الشَّ  ي 

ل    و  ق  اِص  و  خ  ي  –األ  ش  ي ِه  النَّبِي   رِ غ  ل  لَّى اهلل ع  لَّم  وص  ة   ليس  -س  جَّ ان  سواء   ؛بِح  ا حابيًّ صك 

اًما  ابِِعيًّا أ و  إم   . ..ذهب  م  أ و   طائفة  لِ أ و  ت 

،وكذلك  ق ل  ، ال ع  ف  ش  ال ك  ، و  ام  ل ه 
ِ اإل  ن اِميَّة ،والرؤى  و  ل   ال م  م  ع  لِ  و  ة   أ ه   لُّ ك  ، معينة  ب ل د 

لِك   ة  بِ ليس ذ  جَّ اِم.من مصادر ِ يس  لو ح  ك   األ ح 

رِي ِق  ن  ط  ل ِحق  بِِه ع 
ا أ  م  ي  و  ح  و  ال و  رِيِع ه  ر  التَّش  د  ص  ل ى أ نَّ م  ا ال ب اِب ع  ذ  ل ص  ِمن  ه  ن خ  و 

 ال ِقي اِس.

ل م    أ ِقرَّ و  ا و  د  فِي ِهم  ر  ن ا الَِّذي  و  ب ل  ن  ق  ع  م  ر  ش  نَّة ، و  السُّ ، و  ِي ال كِت اب  ح  ل  فِي  ال و  خ  ي د  ف 

ا. م  ذ  ِمن ه  و  أ خ  م  م  ك  ل ى ح  اع  ع  م  ج 
ِ اإل  ، و  خ  ن س   ي 

س    ر  ة  ال م  ل ح  ص  ِق ال ِقي اِس ال م  رِي  ن  ط  ل ِحق  ع 
ا أ  ل  فِي م  خ  ي د   و 

ِ
اال ِة و  ِري ع  دُّ الذَّ س  ة  و  س  ل  تِح  ان  س 

اب   ح  تِص  س 
ِ
اال ِي.و  ح  وِد فِي ال و  ج  و  ِم اهللِ ال م  ك  ن  ح  ة  ع  اِشف  ِذِه ك  ه   ؛ و 

 

  



 18الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 مقدمة الكتاب/يةالمقدمة األصول

 

ِث  ل ى ث ال  و  ع  ه  : و  ائِق  ر   ط 

اِعد  و    و  ن  ق  ة  ع  ي  ِعب ار  ة   ه  ِويَّ ة   ل غ  ق  ل  ت ع  اظِ  م   بِأ ل ف 

ة  والسُّ  ال كِت اِب  اد  ت ف  س  ا، م  ِته  ال  ةِ  ن ِة ود ال  الِيِب ل غ  ِب  ِمن أ س  ر  ت ِهد   ،ال ع  ج  اِعد  ال م  ل ى ع   ت س 

لِ  صُّ امِ  التَّو  ك  ة   إِل ى األ ح  ن ى واِقع  ع  ِظ بِال م  ف  ة  اللَّ ق  ال  ِعيَِّة. وع  ر  ةِ  الشَّ ب ع  ل ى أ ر  ا ع  س  ، أ ق  :م   ِهي 

ا بهذا و -1 ون  أن إمَّ ظ   ي ك  ف  ضًعا ، أ و  وااًص موضوًعا وضًعا خ اللَّ

اعا ي ن ت   .اشتركً م  ضًعا ، أ و  ومًّ اصُّ  ج  ف  امُّ  ال خ  ك   وال ع  ت ر  ش  اص  و .وال م  وِع ال خ  ر  ِمن  ف 

ر   ي   األ م  ط ل ق   والنَّه  يَّد   وال م  ق  : ر  م  فاأل   .وال م  و  ل ب   ه  ِة  ط  ل ى ِجه  ِل ع  و  ِل بِال ق  ال ِفع 

ِء. ال  تِع  س 
ِ
ه (  اال م  رِي ر، و  ت ح  ، وك  ع ل  ، لِي ف  ل  ع  ه  )اف  ِصي غ  ا و  إِذ  د  و  ر  نِ ج  لَّ  ع  ائِِن د  ر   ال ق 

وِب  ج  ل ى ال و  ًة،ع  ِقيق  ر   ح  األ  م  ر   و  ِء أ م  ي  اِزِمِه.بِالشَّ و  ي   بِل  النَّه  : و  و  ل ب   ه  نِ  ط  ف  ع   ال ك 

ِة  ل ى ِجه  ِل ع  و  ِل بِال ق  ِء.ال ِفع  ال  تِع  س 
ِ
( اال ع ل  ف  ة  )ال  ت  رِي ح  ت ه  الصَّ ِصي غ  ا أ   و  إِذ  ق  لِ ط  و 

رِيم   ى التَّح  ت ض  اد   اق  س  ال ف  ر   و  و  ال ف  . و  التَّأ بِيد  ر   و  ل ى ب ع ضِ  وق ص  ام  ع  س   ال ع  ي اتِِه م  مَّ

ِصيص   و   ،ت خ  ه  ِصل   و  ن ف  . م  تَِّصل  ، وم  ِصل  ن ف  ال م  ون   ف  نَّ ال  ي ك 
ِسِه، بِأ  ت ِقلُّ بِن ف  ا ي س   م 

ر  بِ ت  ر  م   م  آخ  ال  ع  ، ًطا بِك  ر  ي  الشَّ ه  و  و  ه  ص  ، و  ص  ا ي خ  م  ل  ِمن ه  ك  نَّة ، و  السُّ ال كِت اب  و 

. ر  خ  ، اآل  تَِّصل  ر   وال م  م  آخ  ال  بِط  بِك  ت  ر  و  م  ِسِه، ب ل  ه  ت ِقلُّ بِن ف  ا ال ي س  ي  ، م  ه  و 

تِث ن اء   س 
ِ
ة   ،اال ف  الص  ر   ،و  الشَّ ة   ،ط  و  اي  ال غ  ل   ،و  ب د  ِض  و  ل   ن  مِ ال ب ع   .ال ك 

ا أبهذا و -2 ل  ن إمَّ م  ت ع  ظ   ي س  ف   اللَّ

ا و   ة   ع  ِض فِي م  ِقيق  و  ال ح  ه  از   وإِن   ل ه  ف  ج  و  ال م  ه  اد  ِمن   إِن  و .ل م  ف  ر  ر  ال م  ِة  ظ ه  ث ر  ِظ لِك  اللَّف 

الِ  م  تِع  رِيح   هِ اس  و  الصَّ ه  . إِنِ و ،فِي ِه ف  ة  ال كِن اي  اِل ف  م  تِع  س 
ِ
ِب اال س  ن ى بِح  ع  ت ت ر  ال م   اس 



 19الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 مقدمة الكتاب/المقدمة األصولية

 

ن  ي   -3
ا أ  ا إِمَّ ذ  بِه  ظ   لَّ د  و  ف   غ  ي  ِص  سِ ف  ن  بِ  ه  ن  مِ  ادِ ر  م  ى ال  ل  ع   اللَّ

 هِ تِ

ة   يٍّ جِ ارِ خ   ر  م  ى أ  ل  ع   ف  قُّ و  ت   رِ ي  غ   ن  مِ  ب ع  و  أ ر  ه  ل ِة، و  ال  اِضح  الدَّ و  و  ه  ان  : ف  إِن ك  ف 

و   ه  ، ف  ِوي ل 
ل  التَّأ  ت م  اح  الِم، و  ِق ال ك  و  ًدا ِمن س  و  ق ص  ل ي س  م  ن ى ظ اهًرا، و  ع  ، الظَّاِهر  ال م 

ِوي لِ 
اِل التَّأ  تِم  ع  اح  ِم، م  ال  ِق ال ك  و  ود  ِمن س  ق ص  و  ال م  ان  ه  إِن ك  و   و  ه  إِِن ، النَّصُّ ف  و 

و   ه  ِوي ل  ف 
ب ِل التَّأ  ق  ل م  ي  ارِع و  ًحا ِمن ِقب ِل الشَّ و  ض  اد  و  د  ر  از  سَّ ف  ة  ال م  ِذِه الثَّالث  ه  ، و 

إِِن  ، ف  خ  ا النَّس  ه  ل  خ  و   ِخ س  النَّ  الِ م  تِ اح   نِ ع   هِ بِ  راد  م  ال   كِم  أ ح  و    ةً وَّ ق   اد  د  از  ي د  ه  ف 

م   ك  ح  إِن لَّم   ،ال م   غ  ي  ِص  سِ ف  ن  بِ  ه  ن  مِ  ادِ ر  م  ى ال  ل  ع   لَّ د  ي  و 
 ه  ن  مِ  ادِ ر  م  ال   م  ه  ف   ف  قَّ و  ت  ي   ل  ب   هِ تِ

ة   يٍّ جِ ارِ خ   ر  م  ى أ  ل  ع   ب ع  ي ًضا أ ر 
و  أ  ه  ل ِة و  ال  اِضِح الدَّ ي ر  و  و  غ  ه  ل كِن   :ف  ن اه  و  ع  ر  م  إِن ظ ه  ف 

و   ه  اء  ف  ف  اِدِه خ  ر  ِض أ ف  ل ى ب ع  ،  يف انطِب اِقِه ع  ِفيُّ ن اه  ال خ  ع  إِِن ال ت ب س  م  يف  هِ لِ وخ  د  بِ ف 

 ج  على و   هِ الِ ك  ش  أ  
و   الِ ك  ش  األ    رِ ائِ س   نِ ي  ن ب  مِ  هِ بِ  ز  يَّ م  ت  ي   يل  لِ د   بِ إالَّ  راد  م  ال   ف  ر  ع   ي  ال   ه  ه  ف 

كِل   ش  إِِن  ،ال م    اج  ت  اح  و 
 و  ك  لِ  ارعِ الشَّ  ن   مِ الَّ إِ  ان  ي  ب  ال   ون  ك   ي  ال  و   هِ بِ  لِ م  ع  ال   ند  عِ  انِ ي  ب  ل  لِ

 هِ نِ

و   ه  ل  م  ج  ي أ  ذِ الَّ  و  ه   ه  ل  ف  م  ج  إِن لَّم  ال م   ة  مَّ ث   يس  ل  ، و  ه  ن  مِ  ادِ ر  م  ى ال  ل  ع   ه  ت  غ  ي  ِص  لَّ د  ت  ، و 

 ق  ي  قِ ح   مِ ل  عِ بِ  لَّ ج  و   زَّ ع   اهلل   ر  ث  أ  ت  اس  ، و  ه  ن  ي  ب  ت   ائن  ر  ق  
و   هِ تِ ه  ابِه .ف  ت ش   ال م 

لَّ  -4 إِن د  ن مِ  ه  م  ه  ف   رِ اد  ب  ت  م  ى ال  ن  ع  م  ى ال  ل  ع   ظ  ف  اللَّ ف 

 غ  ي  ِص  سِ ف  نَّ 
ي   هِ تِ ه  ان  ، ةِ ار  ب  عِ ال   ة  ل  ال  د  ف  إِن ك   غ  ي  ِص  يِح رِ ص   بِ ال  و 

ي   هِ عِ ض  و  و   هِ تِ ه   ة  ل  ال  د   ف 

ِة، ار  ش 
ِ ان ت   اإل  إِن ك  ِ  ة  ل  ال  د  و   و  م   ةِ ار  ش  اإل 

 ن  مِ  ت  س  ي  ل  و   مِ ك  ح  ي ال  فِ  ةِ ار  ب  عِ ال   ةِ ل  ال  د  لِ  ةً ق  افِ

ل ة   ةِ ار  ب  عِ ال   ظِ ف  ل   ادِ ر  ف  أ   ال  ي  د  ه  ِة،ف  ق  اف  و  لَّ  ال م  إِن د   يم  قِ ت  س   ي  ى ال  نً ع  ى م  ل  ع   ظ  ف  اللَّ و 

 مَّ إِ  هِ يرِ دِ ق  ت   بِ الَّ م إِ ال   ك  ال  
 مَّ إِ و   مِ ل  ك  ت  م  ال   ِق د  ِص  ةِ ور  ر  ض  ا لِ

 هِ بِ  وظِ ف  ل  م  ال   وعِ ق  و   ةِ حَّ ِص ا لِ

ل ة   ال  ِهي  د    ف 
ِ
اِء،اال تِض  إِن  ق  ي  ف   ه  ن  ع   وِت ك  س  م  ل  لِ  هِ بِ  وِق نط  م  ال   مِ ك  ح   ض  ي  قِ ن   ت  ب  ث  و  ه 
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ل ة   ال  ِة. د  ال ف  خ  و   ال م  ه  ة   و  ط   ،ِصف  ر  ة   ،وش  اي  د   ،وغ  د  ان   ،وع  م  ان   ،وز  ك  ر   ،وم  ص   ،وح 

. ،ب  ق  ول   ِعيف  و  ض  ه   و 

ا ي  و    ي  م  ن  معنىً  عبَّر  ه  اد  عامٍّ  بِِه ع  ت ف  س  ِمن أ ِدلَِّة  ، م 

ة   اد  ت  إر  ه  ِة، اتَّج  ت ِلف  خ  ِة ال م  رِيع  ا ب نِ  الشَّ ِل م  تِِه ِمن ِخال  ام  اِرِع إِل ى إق  ا ي  الشَّ ك  ي ِه ِمن أ ح  ل   ِم.ع 

لِك   ذ  ِظ الد   مثل  و  ظِ  ي نِ ِحف  ِحف  تِِه و  ام  إِق  ِس  و  الِ و لِ قوالعالنَّف  ال م  ِض و  ال ِعر  ِل و   ،النَّس 

ـب ـاِدِئ  معرفةِ  مثل  و الِمِ الم  ع  ِمّي وم  ـال  س 
ِ ِع اإل  ـرِي  ِميعِ  هِ تَّش  ي ج 

ِة فِ ِة الظَّاِهر  امَّ ِه ال ع 
افِ ص   وأ و 

يَّةِ  ر  ِقيِق ح  ت ح  ابِِه؛ ك  ب و 
عِ  أ  ف  رِ ور  تِِه، وال ي س  ام  ر  اِن وك  ن س 

ِ طِيَِّة، والحاكم اإل  س  ِج، وال و  ر   يةِ ال ح 

ِة، والمرو رِيع  وِل، وث  نةِ لِلشَّ م  اِء، ائيةِ ن  ، والشُّ ز  ةِ  ال ج  ام  إِق  طِ  و  ظِ ال ِقس  ِحف  ِن ،  ، و  األ  م 

اي ةِ  ِرع  انِ  مكارمِ  و  و  د  ال ع  ادِ و  س  ن  ال ف  ةِ ع  اِجر  وب اِت الزَّ ق  ِع ال ع  ض  و  ك  ِق ، و  ال  التَّي ِسياأل  خ  رِ ، و 

ِخيصِ  التَّر  ن ِت يف مواطن ِ و  ال ع  ِة و  دَّ ادِ  وكمشروعيةِ ، الش  تِه  ج 
ِ
الِِح ، اال ص  ل ِب ال م  ج  و 

تِ  اي  ِرع  او  ءِ ، ه  ر  د  د   و  س  اِسِد و  ف  اِف النَّاسِ ها، وتحكيِم ذرائعِ  ال م  ر  الِِهم  يف  أ ع  و  أ ق 

ا  ِهم  بِم 
تِ ال  ام  ع  م  ع   ال يناقض  و  ر  ِزر  القاضيِة أالَّ  ، وكالقواعدِ الشَّ ة   ت  اِزر  ى وزر   و  ر   أ ن  و  ، أ خ 

ع ى ما إالَّ  ليس لْلنسانِ  ِليف  ، وأال س  ا  ت ك  أ نَّ ال يطاق، بِم  اِل  يف معتبرة  الن يَّاِت  و  ع  األ  ف 

اِت  ف  رُّ التَّص  ا ِمن  إ ...و  ي رِه  يَِّة الَّتِي ت   لى غ  ل  ب اِدِئ ال ك  ر  ال م  ِق م  ِض  س  د  ال  ب اِدِئ األ  خ  ن  م 

ا ي  وال قِ  اء  بِه  ع  ِم الَّتِي ج  ر  اِت، ، الشَّ ق  ال ع ال  الِت و  ام  ع  ِميِع ال م  ل ى ج  ة  ع  اكِم  ِهي  ال ح  و 

ة   ل  وال ِعفَّ د  ق  وال ع  د  ب ر  والص  ر  والصَّ ك  ة  والتقوى والشُّ ام  تِق  س 
ِ
ة  واال م  ح  ا: الرَّ ِمن ه  و 

ان  واأل  ل ف   س  ح 
ِ ة  واإل  ان  اء  واأل  م  خ 

ِ ة  واإل  اح  م  اء  والسَّ ف  ة  وال و  اش  ال ب ش  ال بِرُّ و  ث ار  و  ي 
ِ اإل  ة  و 

ن  الظَّن   س  ح  ل  و  ال ب ذ  م  و  ر  ال ك  د  و  دُّ التَّو  ع  و  اض  التَّو  ن  و  او  التَّع  ِحي ة  و  التَّض  التَّأ ن ي و  و 

ة  الصَّ  الم  س  كِي ن ة  و  السَّ ت ر  و  الس  ق  و  ف  الر  ي اء  و  ال ح  ، و  ة ، وال ِحل م  م  الِحك  ة  و  اع  ج  الشَّ ِر و  د 

ظ م   ك  ر  و  ان  الس  ة  وكِت م  ن اع  ال ق  ة  و  ي ر  ال غ  ، و  ح  ف  الصَّ و  و  ف  ال ع  ة  و  ال ِعزَّ ة  و  ام  ه  الشَّ ة  و  ق  ف  الشَّ و 
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ة   ر  النُّص  اط  و  النَّش  ة  و  اه  النَّز  النُّب ل  و  ة  و  ء  و  ر  ال م  اة  و  ار  د  ال م  بَّة  و  ح  ال م  ي ِظ و  ة   ال غ  النَِّصي ح  و 

ت راء   ف 
ِ
اال التَّب ِذير  و  اف  و  ر  س 

ِ اإل  ة  و  اء  س 
ِ اطًِعا اإل  ًما ق  رِي  م  ت ح  رَّ ابِِل ح  ق  بِال ـم  .... و  ع  ر  ال و  و 

س   سُّ التَّج  اِهيَّة  و  ر  ال ك  حَّ وال ب غ ض  و  الشُّ ل  و  ال ب خ  ام  و  تِق  ن 
ِ
اال ر  و  اء  الس  ش  إِف  ت ان  و  ال ب ه   و 

اء   ف  ال ج  ع  و  ز  ال ج  اء  و  ال ِمر  ال  و  ال ِجد  ب ن  و  ال ج  التَّن ِفير  و  التَّب ِعيَّة  و  ِلي د  و  التَّق  ِسي ر  و  التَّع   و 

د   س  اع   وال ح  ال ِخد  ب ث  و  د  وال خ  لَّ  وال ِحق  ة  والذُّ ن  وال ِخي ان  ال  ة   والِخذ  رِيَّ خ  والسُّ

ه   ف  السَّ اء  و  ز  تِه  س 
ِ
اال ب   و  ال ع ج  الظُّل م  و  ع  و  الطَّم  ة  و  ات  م  الشَّ ء  الظَّن  و  و  س  ق  و  م  ال ح  و 

ة   اء  ال ب ذ  ش  و  ح  ال ف  ر  و  و  ج  ال ف  ر  و  ت و  ال ف  ال ِغي ب ة  و  ب  و  ال غ ض  ال ِغشَّ و  ر  و  د  ال غ  ان  و  و  د  ال ع  و 

ال كِب ر   ال ِغل ظ ة  و  ة  و  ظ اظ  ال ف  ة  و  و  ال ق س  ن ق ض  و  ي د  و  ال ك  ر  و  ك  ال م  م  و  ؤ  اللُّ ل  و  س  ال ك  ِذب  و  ال ك  و 

. ط  ن و  ال ق  ن  وال ي أ س  و  ه  ة  وال و  ِد والنَِّمي م  ه   ال ع 

و  التَّن اق ض    ض  ه  ار  التَّع  ف   ف  تاِل  خ 
ِ
ب ي ن   واال

ي   لِيل  ود  ينِ ِن الثَّابِت  الدَّ ن ى ال  وج  ع  ذا ال م  و  فِي  . وه  ا ه  م  ِعيَِّة، وإِنَّ ر  ًة فِي األ  ِدلَِّة الشَّ ِقيق  ل ه  ح 

ودِ  ن ظ رِ  ر  ِة، وو  م  اِء ال ِعص  تِف  ن 
ِ
ت ِهِد ال ج  اِء األ  ِدلَِّة  ال م  ف  ِم، وخ  ه  وِر فِي ال ف  ط أِ وال ق ص  ال خ 

ي ِه،و   ل  ا ع  وِهه  ج  و  و و  ا ق  ذ  ف  الاِعد  ه  تِيِب:ل عِ د  ا التَّر  ذ  ِض ِبه  ار   لتَّع 

و    ه  ف   و  م   ع  ر  ك  ابِق  بِِخط اب   ح  ِحق   س  ق   ال  ائِز  ع  و  ج  ه  اِقع  شرًعا، و  اًل، وو 

ون   ًعا، وي ك  ر  ة   ش  م  ر  ، وي  لِِحك  نِي   ف  ع  م  رِيِح أ و  الض  ع  بِالنَّص  الصَّ ف  مِ  ، ور  ك  ابِ  ال ح  ِق السَّ

ون ك   د  ي ك  د  يًّ ل  ق  ون جزئيًّ  ا وق  ون  ي ك  ر   ا، وال ي ك  ، والشَّ ي  ح  لِيلِ إالَّ بِو   :ِخ النَّاِس  ط  فِي الدَّ

ة   وَّ ة   ال ق  ائِد  ة   أ وِ  الزَّ اِوي  س  ل  ال م  ،  :خ  النَّس   ه  ، وا لَِّذي ال  ي دخ  ة ، والفضائل  األ خب ار  المحض 

ح   .ك  وال م  ه  ِهي  و م  ل  خ  وع   :ا لَِّذي ي د  ر  ِهيَّة   ال ف  ت  ن  ال ِفق  ل ى النَّص  ل ي س  يادة  ع  ، ًخاس  ، والز 

ِس  ا ن  .وإِذ  ب ق ى الجواز   خ  الوجوب  ي 
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و    ه  ِة  و  اِرض  ت ع  ي ِن أ و  األ  ِدلَِّة ال م  اِرض  ت ع  ي ِن ال م  لِيل  فِيق  ب ي ن  الدَّ ل  والتَّو  م   ال ي ه 

ء   ي  خ   ِمن   ش  م  النَّس  د  ا ان ع  ل ى ِمن   األ  ِدلَِّة، وإِذ  ع  أ و  م  ال ج  ِجيِح. ف   التَّر 

دِ   ِة الَّتِي أِل ح  وَّ و  ب ي ان  ال ق  ه  و  ط رِيق   و  ه  ر. و  ل ى اآل خ  ي ِن ع  اِرض  ت ع   ال م 

ِقيه   ت نِد  ال ف  ، ي س  اِدي  تِه  ات  اج  ح  ج  ر  ل ى م  ائِن   فِي ِه ع  ر  ت  وق  ح  ج  ا ر  م  يُّه 
أ  ي ِن، ف  لِيل  ِن الدَّ ز  ، لِو 

فَّ  ط  ت  ك  ق  م  ل ه  وي س  ك  ال ح  رِين ِة ف   .ر  اآل خ   ه  بِال ق 
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ِقيهِ   اغ  ال ف  ر  تِف  و  اس  ه  ي  و   و  ه  ك  ع  ت ن ب ط   س  ادِ ا عمليًّ حكًما شرعيًّ  ي س  ص   رِ ا ِمن م 

امِ  ك   .األ ح 

و  م    ة   ن قامت  ه  ل ك  ة   فِي ِه م  ر  د  اِد، وكانت ل ه  ال ق  تِه  ج 
ِ
ام  اال ك  ِة األ ح  اد  تِف  ل ى اس  ع 

ِصيِليَِّة. ا التَّف  ِليَِّة ِمن أ ِدلَّتِه  م  ِعيَِّة ال ع  ر  وط  و الشَّ ر  آنِ  :ه  ش  ر  بِيَِّة وال ق  ر  ِة ال ع  غ  ِة نَّ السُّ و ال ِعل م  بِاللُّ

ولِ  اِضعِ  وأ ص  و  ِه وم  . ال ِفق  اِد ال ِفط رِي  د  تِع  س 
ِ
اِع واال م  ج 

ِ  اإل 

اد   تِه  ج 
ِ
اال ون   و  قَّف   ال  ي ك  ت و  و  ال  ي  ه  ط ِعيَّاِت ب ل  ِفي الظَّن يَّاِت وما ال  ن صَّ فِي ِه، و  ي ال ق 

فِ

ل   اِجب  ع  ، وو  ل ى م   ى زمان  أ و  مكان  أ و  أشخاص  ان  أهاًل،ع  ا و ن  ك  كلَّف  بِم  المجتهد  م 

ه   اه  إل ي ِه اجتهاد  ل  أدَّ ت ِهد  ن ِصيب   ، ول ك  ج  رِ، ِمن   م  ع  و األ  ج  ج  ا ر  ول  ال  المجتهد  إِذ  ن ق  ع 

ذ  بِِه، وز  األ خ  ط أ   ،االجتهاد  ال ي نق ض  باالجتهادِ و ي ج  ط ع   وال خ  اِد ال  ي ق  تِه  ج 
ِ
فِي اال

ة   اال  و  ا. ال م  ه  ن ِقص   وال ي 

لِ   و  ب ول ق  و  ق  ائِلِ  ه  ي رِ  ال ق  لِ  ِعل م   ِمن غ  و  ل ى ق  ه  ع  ل  م  لِيِلِه الَِّذي ح  و   بِد  لِك  ال ق   .لِ ذ 

و  م   ه  ق   م  رَّ ح  و  ائِز   فِي ح  ت ِهِد، وج  ج  ق   ال م  اِجِز، فِي ح  ل ِد سؤال  و ال ع  ق   وتقليد   ي ِحقُّ لِل م 

لِ م   اء  ِمن أ ه  ض  ال ِعل مِ  ن ي ش  ر  ِليدِ  ِمن   . وال غ  اِد والتَّق  تِه  ج 
ِ
ادِ  :اال ر  ل  إِل ى م  صُّ  اهللِ  التَّو 

تِِه، اد   وِعب اد  تِه  ج 
ِ
و  اال ه  ِسِه ف  ل  بِن ف  صُّ ان  التَّو  إِن ك  اِسط   ف  ان  بِو  ي رِ وإِن ك  و  ال هِ ِة غ  ه  ِليد  ف   .تَّق 

اِهب   ذ  ال م  ِهيَّة   و  ظِنَّة   ال ِفق  ب   م  ام، والتَّع صُّ ك  ِة األ ح  رِف  ع  لُّ  لِم  ر   ه  ك   وال عالقة  ب ي ن ه  وب ي ن   ،ش 

ائِِز؛ ِليِد ال ج  اِء، ب  عصَّ ت  ي  ف ال   التَّق  م  ل  اِل ال ع  و  ه  زَّ ن  ي  وال  أِل ق  ر   م  ل  ف  اِن ِمنِزل ة  الشَّ ن س 
ِ  ِع.اإل 

وم  ة  وآية  ِمن آياِت اهللِ ونيَّ ة  ك  نَّ س    م  ذ  ود  وم  م  ح  و  م  ه  و  : ، فالمذموم  وسائغ   ، و  ه 

ج  
ن   النَّاتِ ِي  ع  انِ  ال ب غ  و  د  ال ع  دِ والهوى  و  س  ال ح  ال كِب   و  ِب  رِ و  التَّع صُّ لِ  أ وِ  و  ه  رِ  ال ج  ف  ال ك   .و 

ود   م  ح  ال م  و   :و  د   ه  ِلمِ  مخالفةِ  ق ص  س  و  للكافرين فيما  ال م  اِئِرِهم  ن مِ  ه  ع   ن  مِ  أ و   ،ش 

ب ائِِح  اِئِصِهم   ن  مِ  أ و   ،ال ق  ص  ل م   خ  ع  وال مما فيه  ين  فًا للمسلمِ ر  ع   ح  بِ ص  ي   و  ف  ص   ن  ح  و   ال 
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اِقع  للمسلمين   و  ال و  غ  ه 
ائِ السَّ ِهيَِّة،  .  ف  وِع ال ِفق  ر  انِي ةِ وفِي ال ف  م  ود  إِل ى ث  ب   ي ع  ل  اب  أ س  : : األ  وَّ

ف   اكِ  ال ِخال  تِر  ِة اش  انِِي  ِمن ِجه  ع  اِظ وال م  ف  األ  ل ف  اِرض   ، الثَّانِي: ال ِخال  ِة  ال ع  ِمن ِجه 

كِيِب  اِد والتَّر  ر  ف 
ِ ف   .اإل  : ال ِخال  اِرض   الثَّالِث  : ِمن ِجه   ال ع  ابِع  وِص، الرَّ ص  وِم وال خ  م  ِة ال ع 

ف   اِرض   ال ِخال  ازِ  ال ع  ج  ِة وال م  ِقيق  ِة ال ح  ف   .ِمن ِجه  : ال ِخال  اِمس  اِرض   ال خ  ِة  ال ع  ِمن ِجه 

اي ةِ  و  ف   .الر  : ال ِخال  اِدس  اِرض   السَّ ِخ  لِ ب  ِمن قِ  ال ع  ف   .النَّس  : ال ِخال  ابِع  اِرض   السَّ  ِمن ال ع 

ةِ  لِ ب  قِ  ب اح  ِ ف   .اإل  : ال ِخال  اِرض   الثَّاِمن  ا ال  ن صَّ فِي ِه. ال ع  اِد فِي م  تِه  ج 
ِ
ِة اال  ِمن ِجه 

ائِغِ و ائِِل الِخالِف السَّ س  ي م 
ار  فِ ،ال إن ك  وز  اهِب ال  ي ج  ِص المذ  خ  ت بُّع  ر  ل   ، وت  األص  و 

ِقيِق هذِه األدلِة  ت ح  ِحيِص و  ت م  ب  و  ه  ذ  ل  م  ل ِة الصحيحِة ِمن ك  اياِت واأل د  و  ع  الر  م  ج 

اِجِح، ت ى بِالرَّ ف  اكِمِ  وي  ِف ال ح  لِزم  بِِه بِِخال  كِم ال  م  ِن الح  خبِر  ع  فتِي م   .والم 

ر  وال ب دَّ  فَّ ت و  ر  - أن ت  دَّ ت و   ِفيِمن ي ت ص  ف  ب  -ى فِي النَّاِزل ِة لِل 
اتِ ر  ِث  م  ِه الثَّال  :، ال ِفق  ي   وه 

ق   -1 قَّ ت ح  و  أن ي  ه  وط   و  ر  . فِي ِه ش  ب ق  ا س  م  اِد، ك  تِه  ج 
ِ
 اال

ر   -2 وُّ و  التَّص  ه  رً  و  وُّ ا ت ص  تِي فِيه  ف  اتِ  االتَّامُّ لِلنَّاِزل ِة الَّتِي ي  ا، فِي ذ  ه 

 .هافِ ي  يِ ك  ها، وت  ومحيطِ 

مِ  ومعناه   -3 ك  ار  ال ح  د  ل ى النَّاِزل ِة. إص  ِعي  ع  ر   الشَّ

يِيف   التَّك  دُّ  و  ، ر  ِهيُّ ل   ال ِفق  أ ل ِة النَّاِزل ِة إِل ى أ ص  س  ت ن ب ط   ال م  س  ل  ، وال ي  ج  رَّ خ  أ و  م   م  م   ع 

ا  رِيِج إِذ  .بِالتَّخ  ق  ر  ن  ال ف  ك   أ م 

ِه  ة  ولِِفق  ابِط   التَّن ِزيِل ث ال ث  و  اتِ  ال  ب دَّ  ،ض  اع  ر  ا،ِمن م  :و ه  ي   ه 
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يُّ -1 غ  اة  ت  اع  ر  يُّ  رِ م  غ  وِجب اِت ت  ى. رِ م  ت و  ِف  ال ف  تاِل  اخ  ِصِد، ك  ق  الِ و ال م  اِص، ال ح  خ  ، واأل  ش 

انِ  م  انِ و ،والزَّ د  يُّرِ ، ال ِعل مِ  رِ ، وتطوُّ ال ب ل  غ  ومِ  وت  م  اِف، وع  ر  يُّرِ  األ  ع  ى، وت غ   ال ب ل و 

اِد. تِه  ج 
ِ
 اال

ِة. -2 رِيع  اِصِد الشَّ ق  اة  م  اع  ر   م 

يَِّة.انسجام   -3 ل  الِِح ال ك  ص  ع  ال م  ى م  ت و   ال ف 

م  المجتهد  ت كرِير  النَّظ رِ و ة  ي لز  اِقع  ِت الو  ر  رَّ ا ت ك   .إِذ 

 

  



 

  



 فقه العبادات
أمهات  حصر يف، وبمعناها االصطالحي: ت  كله العبادات بمعناها العام، تشمل الدين 

 ،الشهادتينأركان اإلسالم من غير وهي  والصوم والحجالعبادات العملية الصالة والزكاة 

ان يماألكفارات والوبعد الحج  فقبل الصالة طهارة؛ ألنها شرط للصالة. ،بهاألحق وما 

، وابأب والجهاد، فتنتظم يف ثمانية، ، والزينةاألطعمة، واألشربة، واللباسو نذور،الو

 كاآلتي:

 .الطهارة :الباب األول
 :مباحث (9)وتحته 

 :: يف أحكام الطهارة واملياهاملبحث األول

 ومن ذلك:؛ عند اهلل، وفضائلها كثيرةفضل الطهارة كبير 

: تعالى وقال [.222]البقرة:  ۋىئ ٴۇ ۈ ۈ ۆ يئۆقال تعالى:  اهلل؛محبة  -1

 [.108]التوبة:  ڌىئ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ يئچ

ن  ): -ملسو هيلع هللا ىلص- قال ؛تكفير الذنوب -2 س  أ ح  أ  ف  ضَّ ن  ت و  ِدِه، م  س  اه  ِمن  ج  ط اي  ت  خ  ج  ر  وء  خ  ض  ال و 

تَّى ت   اِرهِ ح  ِت أ ظ ف  ج  ِمن  ت ح  ر   ]م[. (خ 
ط اي ا): -ملسو هيلع هللا ىلص-قال الدرجات؛ الطهارة ترفع -3 و اهلل  بِِه ال خ  ح  ا ي م  ل ى م  م  ع  لُّك  د 

ف ع  أ ال  أ  ي ر  ، و 

اِت؟ ج  ر  ول  ا (بِِه الدَّ س  ال وا ب ل ى ي ا ر  : ق  ال  ة  )هللِ ق  ث ر  ك  اِرِه، و  ك  ل ى ال م  وِء ع  ض  ب اغ  ال و  إِس 

د  ال ِة ب ع  ال  تِظ ار  الصَّ ان  اِجِد، و  س  ط ا إِل ى ال م  ب اط  ال خ  م  الر  لِك  ذ  ِة، ف  ال   ]م[.( صَّ

ا ): -ملسو هيلع هللا ىلص-قال ؛يوم القيامة ة أهل اإليمانعالمالطهارة  -4 رًّ ِة غ  م  الِقي ام  ن  ي و  و  ع  تِي ي د  مَّ
إِنَّ أ 

ح   وءِ م  ض  اِر الو  ِلين  ِمن  آث   ]ق[.( جَّ
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اِهًرا ب ات  فِي )قال : -ملسو هيلع هللا ىلص-قال ؛له ودعاؤهلمن بات طاهًرا ك حراسة المل   -5 ن  ب ات  ط  م 

اِهًرا ه  ب ات  ط  إِنَّ ، ف  ن  ب ِدك  ف ال  ِفر  لِع  مَّ اغ  ه  : اللَّ ل ك  ال  ال م  ، ق  ت ي ِقظ  إاِلَّ ل م  ي س  ل ك  ف  اِرِه م   (ِشع 

 .]صحيح: حب[
وِء إاِلَّ ): -ملسو هيلع هللا ىلص-قال ارة باإليمان؛د للمحافظ على الطهشه  ي   -6 ض  ل ى ال و  افِظ  ع  ال  ي ح 

ِمن   ؤ   [.صحيح: ط، جه، ت، ن، ك] (م 
انِ )نصف اإليمان، فقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-ها النبيعدَّ  -7 يم 

ِ ط ر  اإل  ور  ش   ]م[. (الطُّه 

 على قسمين:تنقسم الطهارة 

وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه،  :طهارة معنوية: القسم األول

وهي أهم من طهارة البدن، وال يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما 

 .[28]التوبة:(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)قال تعالى: 

 هي يف اللغة: النظافة، والنزاهة من األقذار.و :القسم الثاين: الطهارة الحسية

ب ث  ث، وزوال الخ  د    .ويف االصطالح: رفع الح 

إزالة الوصف المانع من الصالة باستعمال الماء يف جميع البدن،  والمراد بارتفاع الحدث:

أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن  اإن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثً 

  . افقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه، وهو التراب، على الصفة المأمور بها شرعً 

ب ث:   لنجاسة من البدن والثوب والمكان.زوال ا والمراد بزوال الخ 

 ون يفكطهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث، وت فالطهارة الحسية على نوعين:

  البدن، والثوب، والمكان.

وهو ما  حدث أصغر، وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر، والحدث على نوعين:

 يجب به الغسل.

ب ث  على ثالثة أنواع:   سحه.م ب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجبخبث يج والخ 
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ور، الماءبتحصل الطهارة  وهو: الطاهر يف ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل  الطَّه 

من السماء: كالمطر وذوب  لق عليها، سواء كان نازاًل خلقته، أي: على صفته التي خ  

د، أو جاريً   الى:لقوله تع ؛ألنهار والعيون واآلبار والبحاريف األرض: كماء ا االثلوج والب ر 

ک ک ک  ) عالى:تولقوله  ،[11]األنفال:(   ڃ ڃ ڃ چ چ چ)

اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-ولقول النبي  ،[48]الفرقان:(   گ گ 

 .]صحيح: ع[)هو الطهور ماؤه، الِحلُّ ميتته( ماء البحر:  عن-ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  ،]ق[والبرد( 

لك؛ ذ نزين والعصير والليمون، وما شابهوال تحصل الطهارة بماء غير الماء كالخل والب

فلو كانت الطهارة  ،[6]المائدة:  (ڃ ڃ ڃ چ چ چ)لقوله تعالى: 

 ماء إليه، ولم ينقل إلى التراب.تحصل بماء غير الماء لنقل عادم ال

 فهولونه( ريحه، أو طعمه، أو )فغيَّرت أحد أوصافه الثالثة  نجاسة الماء إذا خالطت

 اثيرً كان ك سواء–وال يزيل الخبث نجس باإلجماع ال يجوز استعماله، فال يرفع الحدث، 

حصل لم ينجس وت افإن كان كثيرً  ؛طته النجاسة ولم تغير أحد أوصافهإن خال أما-قلياًل أو 

وحدُّ الماء الكثير ما بلغ  ،فينجس، وال تحصل الطهارة به الطهارة به، وأما إن كان قلياًل 

لتين ) عيد ل على ذلك حديث أبي سوالدلي ،( فأكثر، والقليل ما دون ذلكتقريًبا الترً  160ق 

، ت، ]حسن: حم، د)إن الماء طهور ال ينجسه شيء(  :-ملسو هيلع هللا ىلص-قال: قال رسول اهلل الخدري 

)إذا بلغ الماء قلتين لم : قال-ملسو هيلع هللا ىلص-وحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  ،ن[

 .[حم، ع]صحيح:  يحمل الخبث(

غير ونحوه من المطهرات أو السدر أو الصابون وكأوراق األشجار  طاهر الماء إذا خالط

ولم يغلب  حالب، وممره كالتراب والصدأ،طما يف مقره كال أوالطاهرة، ذلك من المواد 
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التطهر به من الحدث والنجاسة، جاز  ولم يسلبه اسم الماء المطلق، ذلك المخالط عليه،

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )ألن اهلل سبحانه وتعالى قال: 

]النساء:  (   ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

لخالص ن الماء اال فرق بي ،اق النفي، فيعم كل ماءفلفظ الماء يف اآلية نكرة يف سي [.43

، أو امًس أو خ ا)اغسلنها ثالثً الالتي قمن بتجهيز ابنته:  للنسوة-ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  ؛والمخلوط

 .[]قمن كافور(  ا، أو شيئً اأكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن يف اآلخرة كافورً 

 األصلف-والمغتسلكالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ -الماء المستعمل يف الطهارة 

النجاسات أو بعض  ولكن تزال به حداثال يجوز استعماله يف طهارة األ فيه أنه

   االستعماالت الجارية يف العادات.

 إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه( كان-ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبي )ودليل طهارته: وهو طاهر 

 صبَّ على-ملسو هيلع هللا ىلص-)أنهنحوه: و ؛-ملسو هيلع هللا ىلص-عمل هنا يف التبرك وهو خاص بالنبيوقد است   ،]خ[

ومما يدل على لم يجز فعل ذلك،  اولو كان نجًس  .]ق[ (اجابر من وضوئه إذ كان مريًض 

ائِِب، ما أخرجه مسلم وغيره أنَّ يف رفع الحدث أنه ال يستعمل  ب ا السَّ ِمع  قال: أ  ب   ت  س  ا أ 

ول  اهللِ  س  ال  ر  : ق  ، ي ق ول  ة  ي ر  ر  ن ب  ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-ه  و  ج  ه  ائِِم و  اِء الدَّ ي ال م 
م  فِ ك  د  ت ِسل  أ ح   (ال  ي غ 

ي ف   : ك  ال  ق  ب ا  ف  ا أ  ل  ي  ع  : ي ف  ال  ، ق  ة  ي ر  ر  اًل )ه  ن او  ل ه  ت  ت ن او   (. ي 

 هم غيره. فوفهم الصحابي وراوي الحديث مقدم على 

 اله. استعمفـي متنع  لئال يصير مستعماًل  على أن المنع من االنغماس فيه؛وفيه داللة 

 وهذه المسألة خالفية وأمرها واسع.

ؤر:  ، فاآلدمي طاهر، وسؤره طاهر، سواء هو ما بقي يف اإلناء بعد شرب الشارب منهوالسُّ

 :قال-ملسو هيلع هللا ىلص-، وكذلك الجنب والحائض، وقد ثبت أن رسول اهلل اأو كافرً  اكان مسلمً 
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أنها كانت تشرب من اإلناء وهي حائض، فيأخذه وعن عائشة:  ،]م[ )المؤمن ال ينجس(

  .]م[ فيضع فاه على موضع فيها-ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل رسول 

أما ما ال  ل لحمه من بهيمة األنعام وغيرها.وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤك

ماء، : أن سؤرها طاهر، وال يؤثر يف اليسرمه كالسباع والحمر وغيرها فاأليؤكل لح

 ،سب شربها منه، فإنه ينجيَّر بسبوتغ أما إذا كان الماء قلياًل  ،اوبخاصة إذا كان الماء كثيرً 

ئل عن الماء، وما ينوبه من الدواب -ملسو هيلع هللا ىلص-الحديث السابق، وفيه: أنه  ودليل ذلك س 

-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله ، []صحيح: حم، ع، ك )إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث(والسباع، فقال: 

)إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم يف الهرة وقد شربت من اإلناء: 

فلو قلنا بنجاسة  ،وألنه يشق التحرز منها يف الغالب ،]صحيح: حم، د، ت[ والطوافات(

 مرفوعة عن هذه األمة.المشقة سؤرها، ووجوب غسل األشياء، لكان يف ذلك مشقة، و

ل غ  فيه الكلب، : -ملسو هيلع هللا ىلص-قوله ودليله نجس،أما سؤر الكلب فإنه   )طهور إناء أحدكم إذا و 

لنجاسته، وخبثه، وذلك  وكذلك الخنزير .]ق[ بالتراب( أن يغسله سبع مرات، أوالهن

 [. 145]األنعام:  ےىئ ے يئوقذارته، قال اهلل تعالى: 

تنقيتها من بمعالجتها و ،بعد تدويرها مطلًقا استعمال مياه الصرف الصحي يجوز

 ئحة وال طعم وال لون للنجاسةمطلًقا، دون را حتى تعود على أصل خلقتها ماءً  ،النجاسة

حكم يدور مع لاو م التنقية، ثم التعقيم؛وذلك بعد عمليات الترسيب، ثم التهوية، ث ،فيه

 واألفضل استعمالها يف أعمال الري والزراعة. ،علته وجوًدا وعدًما

 :يف قضاء احلاجة وآدابها: املبحث الثاني

 إزالة الخارج من السبيلين بالماء.هو  االستنجاء:

ن ِق كالحجر وهو واالستجمار:    نحوه.و والخشب المناديلمسحه بطاهر مباح م 



 32الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 ثاين: يف قضاء الحاجة وآدابها:المبحث ال/الباب األول: الطهارة.

 

-)كان النبي: قالفعن  أنس -ملسو هيلع هللا ىلص-ويجزئ أحدهما عن اآلخر؛ لثبوت ذلك عن النبي  

، فيستنجي -عصا -ةز  ن  وع  ن ماء يدخل الخالء، فأحمل أنا وغالم نحوي إداوة م-ملسو هيلع هللا ىلص

)إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثالثة أحجار، فإنها  :-ملسو هيلع هللا ىلص-قالو .]م[بالماء( 

  .]صحيح: حم، قطن[ زئ عنه(ت ج

 ، ويتم اآلن يف الحياة الحديثة بالمناديل المخصصة لذلك ثم الماء.والجمع بينهما أفضل

-يالنبيعني -)نهانا  سلمان:وال يجزئ يف االستجمار أقل من ثالث مسحات؛ لحديث 

أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو -ملسو هيلع هللا ىلص

  .]م[ عظم(

ِن النَّبِي    ا، ع  م  ن ه  ِضي  اهلل  ع  بَّاس  ر  ِن اب ِن ع  ال  -ملسو هيلع هللا ىلص-ع  ق  ي ِن ف  ب ر  رَّ بِق  ه  م  نَّ
م  ): أ  ب اِن و  ذَّ ا ي ع  م  ه  ا إنَّ

ان   ك  ر  ف  خ  ا اآل  أ مَّ ِة، و  ِشي بِالنَِّميم  ان  ي م  ك  ا ف  م  ه  د  ح 
ا أ  ، أ مَّ بِير  ه  ل ك  بِير  ب ل ى إنَّ ب اِن فِي ك  ذَّ  ال   ي ع 

لِهِ  ت ن ِزه  ِمن  ب و  اِب )أ  : -ملسو هيلع هللا ىلص-وقال ،]ق[( ي س  ذ  ث ر  ع  لِ  ك  ب رِ ِمن  ال ب و  م، شيبة، ح-]صحيح (ال ق 

 ال يصل إليه منه ومكان   يبول قاعًدا يف حالة  فضل طريقة للتنزه أن وأجه، بز، ك، هق[. 

 إن إال ،بعدها فتنقبض وال تخرج قطرة عضلة المثانة، غلقعند انقضاء البول يشيء، و

وعندها يستمر يف  ،مسلكهمن  باليد سحب البولبب سأرخى، ويقع اإلرخاء عادة ب

ضلة المثانة بقى عالتقطير، فيظن الظان أن به سلس البول وهو يف الحقيقة سليم؛ ولكنه أ

 مرتخية. 

 ع قبض عضلة المثانة يف نفس الوقت.سحب البول من اإلحليل برفق مواألفضل 

س رشَّ   و  س  ن و  على موضع رأس الذكر من اللباس، وال يلتفت بعدها بعد ذلك الماء  وم 

 .يحسمهللوسواس، وعليه أن 

 وعند االنتهاء من الغائط يسترخي؛ ليتمكن من غسل حلقة الدبر جيًدا.
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 حتى يغيب البراز من المرحاض؛ فإنَّ  ؛فإن كان يف المرحاض صب الماء غمًرا يف نقرته 

 وإن كان يف الفضاء دفنه بالتراب إن تيسر. وسوء خلق، ذارة  ه من دون تنظيف قك  ر  ت  

- لقوله ؛ال يجوز استقبال القبلة وال استدبارها حال قضاء الحاجة يف الصحراء بال حائل

بوا( : -ملسو هيلع هللا ىلص ر  قوا أو غ  ر   .ق[])إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة، وال تستدبروها، ولكن ش 

أما إن كان يف بنيان، أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره، فال بأس بذلك؛ لحديث ابن عمر 

 (يبول يف بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة-ملسو هيلع هللا ىلص-)أنه رأى رسول اهلل رضي اهلل عنهما: 

)أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة، ثم جلس يبول حديث مروان األصغر قال: ول ،]ق[

إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد ن هي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن هذا يف 

  .]صحيح: د، قطن، ك[الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فال بأس( 

 .واألفضل ترك ذلك حتى يف البنيان

 وعند. "ث والخبائثبسم اهلل اللهم إين أعوذ بك من الخب  "قول:  :الحماميسن لداخل 

وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند . "غفرانك"االنتهاء والخروج: 

كشف وأن ال ي، وإذا كان يف الفضاء يستحب له اإلبعاد واالستتار حتى ال ي رىالخروج، 

-)خرجنا مع رسول اهلل : قالحديث جابر  وأدلة ذلك كله ؛عورته حتى يدنو من األرض

 ،ح: د، جه[]صحي ال يأتي البراز حتى يتغيب فال ي رى(-ملسو هيلع هللا ىلص-يف سفر وكان رسول اهلل-ملسو هيلع هللا ىلص

 )ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخالء، أن يقول: بسم اهلل( :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله

)اللهم إين أعوذ إذا دخل الخالء قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-: كان النبي وحديث أنس .]صحيح: جه، ت[

إذا خرج من -ملسو هيلع هللا ىلص-)كان رضي اهلل عنها:  عائشةوحديث  ]ق[،ث والخبائث( بك من الخب  

-ملسو هيلع هللا ىلص-)أن النبي وحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما:  ،]حسن: د، ت[الخالء قال: غفرانك( 

  .]صحيح: د، ت[ األرض( الحاجة ال يرفع ثوبه حتى يدنو منكان إذا أراد 
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-ملسو هيلع هللا ىلص-البول يف الماء الراكد؛ لحديث جابر عن النبي  :يحرم على من أراد قضاء الحاجة

يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، وال يستنجي أن و .]ق[ )أنه نهى عن البول يف الماء الراكد( :

فال يأخذن ذكره بيمينه، وال يستنجي  )إذا بال أحدكم: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛لغير ضرورة بها

ويحرم عليه البول أو الغائط يف الطريق أو يف الظل أو يف الحدائق العامة أو  .]ق[ بيمينه(

)اتقوا المالعن الثالث: البراز يف : -ملسو هيلع هللا ىلص-قولهشجرة مثمرة أو موارد المياه؛ لتحت 

قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي  أن هريرةولحديث أبي  ]حسن: د، جه[،الموارد، وقارعة الطريق، والظل( 

ت  قالوا: وما الالعنان يا رسول اهلل؟ قال:  اتقوا الالعنين(،) لى يف طريق الناس)الذي ي  أو  خ 

و أ كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه االستجمار بالروث أو العظم .[م] يف ظلهم(

ويحرم ، ]م[أن يتمسح بعظم أو ببعر( -ملسو هيلع هللا ىلص-)نهى النبي : بالطعام المحترم؛ لحديث جابر

)ال أبالي أوسط القبور قضيت  :-ملسو هيلع هللا ىلص-قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، قال النبي 

  .]صحيح: جه[حاجتي، أو وسط السوق؟( 

استقبال مهب الريح بال حائل؛ لئال يرتد البول إليه، ويكره  أراد قضاء الحاجة: يكره لمن

   .]م[. يبول، فسلَّم عليه، فلم يرّد عليه-ملسو هيلع هللا ىلص-والنبيفقد مّر رجل الكالم؛ 

ق -بي)أن النونحوه؛ لحديث قتادة عن عبد اهلل بن سرجس:  حروج   ويكره أن يبول يف ش 

ر، قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن(-ملسو هيلع هللا ىلص ح   نهى أن يبال يف الج 

 ا للجن فيؤذيهم.ذيه، أو يكون مسكنً فيه حيوان فيؤوألنه ال يأمن أن يكون  .]حسن: د، ن[

ر  اهلل إال لحاجة؛ ألن النبي  كان إذا دخل ) -ملسو هيلع هللا ىلص-ويكره أن يدخل الخالء بشيء فيه ذك 

أما عند الحاجة والضرورة فال بأس، كالحاجة إلى  .[، حب، كحسن] الخالء وضع خاتمه(

 كانت عرضة الخالء الدخول باألوراق النقدية التي فيها اسم اهلل؛ فإنه إن تركها خارج

  للسرقة أو النسيان.
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؛ ألنه كالم اهلل وهو أشرف اأو خفيً  اأما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرً 

  الكالم، ودخول الخالء به فيه نوع من اإلهانة.

يف الجوال فهو كحافظ القرآن يدخل والقرآن محفوظ يف ذاكرته ولكنه المصحف فإن كان 

يف الحمام، فكذلك المصحف يف الجوال يجوز إدخاله الحمام مع عدم ه ال يجوز أن يقرأ

 جواز التصفح والقراءة من داخل الحمام. وتأخذ هذا الحكم التطبيقات الدينية.

 : يف طهارة الفم وسنن الفطرة:املبحث الثالث

تطهير الفم مما يلحقه من الروائح الكريهة بآلة كعود األراك  وهوبالسواك: ويطهر الفم 

 والفرشاة والمعجون ونحو ذلك. 

ك يف حال صيامه فال بأس بذلك وهو  وَّ مسنون يف جميع األوقات، حتى الصائم لو ت س 

ب فيه ترغيبً -ملسو هيلع هللا ىلص-ن أول النهار أو آخره؛ ألن النبيسواء كا  ولم يقيده بوقت، امطلقً  ارغَّ

وقال  .]صحيح: حم، ن[)السواك مطهرة للفم مرضاة للرب(  :-ملسو هيلع هللا ىلص-ث قالدون آخر، حي

  .]ق[ )لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة( :-ملسو هيلع هللا ىلص-

آن، وعند قراءة القر ويتأكد عند الوضوء، وعند االنتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، 

قدام بن شريح، عن أبيه قال: ملحديث العند دخول المسجد والمنزل؛ و ،وعند الصالة

 .م[]دخل بيته؟ قالت: بالسواك  إذا-ملسو هيلع هللا ىلص-سألت عائشة، قلت: بأي  شيء كان يبدأ النبي 

  صفرة األسنان، لألحاديث السابقة.ويتأكد كذلك عند طول السكوت، و

وص   إذا-ملسو هيلع هللا ىلص-كان السنة الدلك فقد و  .]ق[ بالسواك.فاه  )يدلك(قام من الليل ي ش 

من النظافة والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى اهلل، أن يكون على أحسن حال 

 والطهارة.
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التي فطر اهلل الناس عليها واستحبها لهم؛  الفطرة على المسلم أن يحافظ على خصال

)خمس من الفطرة: االستحداد  :-ملسو هيلع هللا ىلص-قال ؛كونوا على أحسن هيئة وأكمل صورةلي

  .]ق[ الشارب ونتف اإلبط وتقليم األظافر(والختان وقص 

ل ق  العانة، وهي الشعر ا االستحداد:ف بذلك الستعمال  لنابت حول الفرج، سميهو ح 

ى. ويف إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق  وس  الحديدة فيه وهي الم 

 واألفضل للمرأة النتف.  كالمزيالت المصنعة.

ة ) هو إزالة الجلدة الختان:و ف  ش  ( حتى تبرز الحشفة، وهذا يف رأس الذكرالتي تغطي الح 

 حق الذكر. 

 أما األنثى: فقطع لحمة زائدة فوق محل اإليالج.

، ويحرم الختان الفرعوين، وما وفيه سعة يف حق النساءيف حق الرجال،  حكمه الوجوبو 

  فيه إضرار، أو تشويه لألعضاء التناسلية، ويعد من الجرائم.

الصغير على  ولينشأأن يكون يف اليوم السابع للمولود؛ ألنه أسرع للبرء، الختان ويستحب 

  أكمل حال.

ه؛ لما يف ذلك من ال قص الشارب وإحفاؤه:و تجمل، والنظافة، وهو المبالغة يف ق ص 

  ومخالفة الكفار.

)خالفوا المشركين، وف روا اللحى،  :-ملسو هيلع هللا ىلص-وهو تركها وافرة؛ لقوله ء اللحية:إعفاو

  .وترتيبها حسن جائز، وتهذيبها .]ق[وأحفوا الشوارب( 

ها بحيث ال تترك حتى تقليم األظافر:و زيل األوساخ وي التقليم يجملها،ف ؛تطول وهو ق صُّ

 .المتراكمة تحتها
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ز بالحلق ويجوإزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف  وهو نتف اإلبط:و 

؛ لما يف إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا والمزيالت

 . الشعر

كره ودهنه وتسريحه، ويالعطور، وقص الشعر، بالنظافة الشخصية، و :مستحب والتجمل

 وإن كان تشبًها بالكافرين فيحرم. القزع

الجهاد المواجه يجب، ويجوز ، ومع الغش يحرم، ويف السوادب يكره الصبغ للشعرو 

 الصبغ بغير السواد إن خال من التشبه بالكافرين.

 :يف الوضوء: املبحث الرابع

ضوء لغة: مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.  الو 

 لىع-نليج  والر  ن والرأس يالوجه واليد-الماء يف األعضاء األربعة  استعمالهو : اوشرعً 

 لشرع، على وجه التعبد هلل تعالى.صفة مخصوصة يف ا

ِدث إذا أراد الصالةواجوهو  ح  ٱ ٻ ٻ ٻ )  تعالى:قوله ل ؛ب على الم 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

)ال  :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  ،[6]المائدة:  (   ڑ ک ک ک ژ ڑ

ل ول( ور، وال صدقة من غ  الة  ص)ال يقبل اهلل :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  ،]م[ يقبل اهلل صالًة بغير ط ه 

  .]م[من أحدث حتى يتوضأ( 
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الطواف ومس ، ويف بال خالف م البالغ العاقل إذا أراد الصالةيجب على المسلو

 واألرجح وجوبه. ،المصحف خالف معتبر

 :اآلتي لصحتهويشترط 

 .اإلسالم-1

 العقل.-2

 .التمييز-3

 .النية-4

 .الماء الطهور-5 

 .االستجمار أو االستنجاء عند وجود سببهما-6 

 ...يف غير الضرورة كالحروق والجراح غسل جميع األعضاء الواجب غسلها-7 

أو مادة  أو طالء شمع أو عجينك ،مما له ِجرم ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وإزالة-8 

 .]ق[ محرم وهو-ملسو هيلع هللا ىلص-دهنية سميكة يف غير الشعر من أعضاء الوضوء؛ لورود تلبيد شعره 

 باغ الطاهرة.فصل يف جميع الدهونات والمساحيق واألصوبهذا الضابط ي  

 والنقاء من الحيض والنفاس.-9 

 النجاسة العينية إال يف الضرورات كالنزيف والقسطرة والشرج الصناعي وإزالة-10 

فهؤالء يؤدون العبادة كالصالة  ...واالستحاضة وقيح الحروق والتبول الالإرادي

 والطواف على هيئتهم.

 ىئ پ پ پ پ ٻ يئٻ؛ لقوله تعالى: غسل الوجه بكامله-1

وال تخلع األسنان  من الوجه. واالستنشاق؛ ألن الفم واألنفومنه المضمضة [، 6]المائدة: 

 المركبة، واألنف المركبة ألجل الوضوء وال الغسل.
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 [.6]المائدة:  ىئ ڀ ڀ ڀ يئ لقوله تعالى: غسل اليدين إلى المرفقين؛-2

-وقوله  ،[6]المائدة:  ىئ ٺ ڀ يئ؛ لقوله تعالى: مسح الرأس مع األذنين-3

 .]صحيح: ت، جه[)األذنان من الرأس(  :-ملسو هيلع هللا ىلص

 [.6]المائدة:  ىئ ٺٿ ٺ ٺ يئ؛ لقوله تعالى: غسل الرجلين إلى الكعبين-4

ب ما ذكر على حس امرتبً -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ وتوضأ رسول اهلل األن اهلل تعالى ذكره مرتبً  ،الترتيب-5

-ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل سبحانه: الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين، كما ورد ذلك يف صفة وضوئه 

 .وغيره م[]ث عبد اهلل بن زيد حدي يف

-فقد كان النبي  ؛مباشرة بدون تأخير غسل العضو عقب الذي قبله وهي ،المواالة-6 

ي يصل رجاًل  رأى-ملسو هيلع هللا ىلص-)أن النبي ، ولحديث خالد بن معدان: على التوالي يتوضأ-ملسو هيلع هللا ىلص

ة  قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء(   ،[د]صحيح: حم، ويف ظهر قدمه ل مع 

 ألمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله.  افلو لم تكن المواالة شرطً 

 .والراجح ما ذكرناهوالترتيب والمواالة فيهما خالف فقهي معتبر 

 ]حسن: حم، د،ء لمن لم يذكر اسم اهلل عليه( )ال وضو :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛التسمية يف أوله-1

 .ك[

 .السواك – 2

كما  اثً فيه ثال، إذ كان يغسل كذلك-ملسو هيلع هللا ىلص-لفعله  ؛ءيف أول الوضو االكفين ثالثً  غسل-3 

 .]ق[ ورد يف صفة وضوئه

فة وضوئه فقد ورد يف ص ؛واالستنثار المبالغة يف المضمضة واالستنشاق لغير الصائم-4 

ت ن ث ر  ) :-ملسو هيلع هللا ىلص- اس  ق  و  ت ن ش  اس  ض  و  م  ض  إال أن  الستنشاق)وبالغ يف ا :-ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  ،]ق[ (ف م 

 .]صحيح: د، ن[( اتكون صائمً 
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، -ملسو هيلع هللا ىلص-لفعله  ؛بالماء حتى يدخل الماء يف داخلها، وتخليل اللحية الكثيفة الدلك-5 

)كان يدخل الماء  وكذلك[، ]صحيح: حم، حب، مه، ك، هق )كان إذا توضأ يدلك ذراعيه(فإنه 

 .]صحيح: د[تحت حنكه ويخلل به لحيته( 

)كان ، فإنه -ملسو هيلع هللا ىلص-لفعله  ؛ليناليسرى يف اليدين والرجقبل اليمنى وهو البدء ب التيامن:-6 

  .]ق[يحب التيامن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله( 

 ؛افالواجب مرة واحدة، ويستحب ثالثً  تثليث الغسل يف الوجه واليدين والرجلين:-7

 .[]ق( اثالثً  ا)أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثالثً فقد ثبت عنه: -ملسو هيلع هللا ىلص-لفعله 

)ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛الذكر الوارد بعد الوضوء-8 

عبده ورسوله، إال  ايقول: أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًد 

)اللهم اجعلني وزاد الترمذي:  .]م[ الثمانية، يدخل من أيها شاء( فتحت له أبواب الجنة

 .واجعلني من المتطهرين(من التوابين 

أو  أي من مخرج البول والغائط، والخارج: إما أن يكون بواًل  الخارج من السبيلين:-1

ۋ  ۋ) :؛ لقوله تعالىاكان أو كثيرً  قلياًل  اأو دم استحاضة أو ريًح  اأو مذيًّ  اأو منيًّ  اغائطً 

يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث )ال : -ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  ،[43]النساء:   (ۅ ۅ ۉ ۉ

وقوله  ،]حسن: حم، ت، ن[)ولكن من غائط أو بول ونوم(  :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  ،]ق[ حتى يتوضأ(

 (اأو يجد ريًح  ا)فال ينصرف حتى يسمع صوتً فيمن شك هل خرج منه ريح أو ال: -ملسو هيلع هللا ىلص-

 رج المرأة طاهرة وال تنقض الوضوء على الراجح.ورطوبة ف .]ق[

إال  لألدلة السابقة اا نقض مطلقً  أو غائطً فإن كان بواًل  بقية البدن:اسة من النج خروج-2 

النتهاء هو ا فالناقض-كالقسطرة الجانبية والشرج الصناعي-يف ضرورات دائمي الحدث

ث  من الفريضة ر  فاأل ولى أن يتوضأ منه؛ ، وإن كان غيرهما كالدم والقيء: فإن فحش وك 

 توضأ منه باالتفاق.فال ي ااألحوط، وإن كان يسيرً ب عماًل 
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ير؛ خروج دم كث معمن البدن، خروج للبول لما فيه من  ؛لوي ناقض للوضوءوالغسيل الك 

  . لوالصوم مما دخ واألصل انتقاض الوضوء مما خرج،

 )ولكن من غائط وبول ونوم( :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله ؛العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم زوال- 3 

اء  وقوله:  ،]صحيح: حم، ت، جه، ن، مه، حب[ هِ -أي  رباط–)العين ِوك  ، الدبرأي  حلقة – السَّ

وأما الجنون واإلغماء والسكر ونحوه فينقض  .]حسن: د، جه، هق، مخ[فمن نام فليتوضأ( 

، والنوم الناقض هو المستغرق الذي ال يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، اإجماعً 

بهم يصي كان-عنهمرضي اهلل -ألن الصحابة  ؛لنوم اليسير فإنه ال ينقض الوضوءأما ا

لُّون، وال يتوضؤون  .]م[ .النعاس وهم يف انتظار الصالة، ويقومون، ي ص 

]صحيح: شيبة، )من مّس فرجه فليتوضأ(  :-ملسو هيلع هللا ىلص-قولهل ؛فرج اآلدمي بال حائل مس- 4 

 .[، هقكقطن، حم، مي، جه، بز، يعلى، حب، طب، 

وال ينتقض بما ذهب إليه بعضهم أنه ناقض كأكل لحوم اإلبل فإنه  هذه هي النواقض:

ولمسه لعائشة وتقبيلها وهو منسوخ، وال مس المرأة، فإن داللة اآلية بالمالمسة الجماع، 

 متوضىء، ومسها له يف الصالة ولم يحدث وضوًءا.

 وال بخروجوال بخروج الدم، وال بدخوله البدن من أي مكان كان، ولو كان من السبيلين، 

 كالدودة الدبوسية. الدود من الدبر

 يستحب الوضوء ويندب يف األحوال التالية:و

 ذكر اهلل تعالى وقراءة القرآن. عند-1 

-)كان النبي : أنس قالعلى ذلك، كما يف حديث -ملسو هيلع هللا ىلص-لمواظبته  ؛عند كل صالة-2

 .]خ[كل صالة(  ديتوضأ عن-ملسو هيلع هللا ىلص

 ؛أو أراد النوم أو األكل أو الشربالوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع،  يستحب- 3 

ولحديث عائشة  ،]م[)إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ( : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله
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:  رضي اهلل عنها ال ت  ول  اهللِ )ق  س  ان  ر  ، -ملسو هيلع هللا ىلص-ك  ن ام  و  ي 
ل  أ  أ ك  ن  ي 

اد  أ  أ ر  ن ًبا، ف  ان  ج  ا ك  ضَّ إِذ  أ  ت و 

ةِ  ال  ه  لِلصَّ وء  ض   .]م[ (و 

-ملسو هيلع هللا ىلص-)كان رسول اهلل لحديث عائشة رضي اهلل عنها قالت:  ؛قبل الغسل الوضوء- 4 

إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم 

  .]م[ ...(يتوضأ وضوءه للصالة 

أ وضوءك للصال)إذا أتيت : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله ؛عند النوم-5 ة، ثم اضطجع مضجعك فتوضَّ

  .]خ[ (على شقك األيمن ...

 :على اخلفني والعمامة واجلبرية : يف املسحاملبحث اخلامس

جائز من باب رفع الحرج  وخمر النساء والعمامة سح على الخفين والجبيرةالمو

 وسماحة الشريعة وتيسيرها. 
: ا :ولً أ

ُّ
ف
ُ
 خل

ِل  ج   من جلد ونحوه، وجمعه: ِخفاف.هو ما يلبس على الر 

ن ى ويلحق بالخفين  ع  ان  يف م  ا ك  لُّ م  ف  ك  وارب جعلى الرجلين من صوف وي لبس  مما، الخ 

ابهاأحذية رياضية مربطة مع وبيادة عسكرية و رَّ  . . .ش 

 خمسة شروط: لمسح على الخفين، وما يقوم مقامهما:ل يشترط

يف سفر فأهويت -ملسو هيلع هللا ىلص-ا روى المغيرة قال: كنت مع النبيلم ؛على طهارة لبسهما-1 

 .]ق[لتهما طاهرتين، فمسح عليهما( )دعهما فإين أدخألنزع خفيه فقال: 

أي المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض  لمحل الفرض: سترهما- 2

 شيء، لم يصح المسح.

فال يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، وال الحرير لرجل؛ ألن  :إباحتهما-3

 لبسه معصية، فال تستباح به الرخصة.
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 فال يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار. عينهما: طهارة-4

ام ة، وللمسافر ثالثة أي: وهي للمقيم يوم وليلايكون المسح يف المدة المحددة شرعً  أن-5

 اثالثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومً -ملسو هيلع هللا ىلص-)جعل رسول اهلل : قال يعللحديث  ؛بلياليهن

   .]م[وليلة للمقيم( 

والواجب يف ذلك ما يطلق عليه اسم المسح.  ظاهر الخف،المحل المشروع مسحه و

أن يمسح أكثر أعلى الخف؛ لحديث المغيرة بن شعبة الذي بيَّن فيه  وكيفية المسح:

س  -ملسو هيلع هللا ىلص-)رأيت النبيفه يف الوضوء، فقال: على خ-ملسو هيلع هللا ىلص-وصف مسح رسول اهلل   ح  ي م 

ا(  اِهرِِهم  ل ى ظ  ي ِن ع  فَّ ل ى الخ  لقول  ؛سنوال يجزئ مسح أسفله وعقبه وال ي .]حسن: ت[ع 

)لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعاله، وقد رأيت النبي : عليٍّ 

حَّ مع بين األعلى واألسفولو جمع  .]صحيح: د، هق[ يمسح على ظاهر خفه(-ملسو هيلع هللا ىلص- ل ص 

 الكراهة.

 )كان النبيلحديث صفوان بن عسال قال:  ؛حصل ما يوجب الغسل بطل المسح إذا-1

م، ت، ]حسن: حأيام ولياليهن إال من جنابة(  أال ننزع خفافنا ثالثة ايأمرنا إذا كنا سفرً -ملسو هيلع هللا ىلص-

 .ن[

 أي: ظهور بعض القدم، بطل المسح. ظهر بعض محل الفرض، إذا-2 

  .الخفين نزع-3

ألن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فال تجوز الزيادة  ؛مدة المسح انقضاء-4

 أحاديث التوقيت.لمفهوم  ؛على المدة المقررة
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توضأ لصالة الفجر، ولبس الخفين،  تبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن

وبعد طلوع الشمس أحدث، ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صالة الظهر، فابتداء المدة من 

 طلوع الشمس وقت الحدث. 

  الظهر، أي: من المسح بعد الحدث. : ابتداؤها من حيث توضأ قبل صالةهموقال بعض

ا: 
ً
 اجلبرية:املسح على ثاني

 .ليجبر ويلتئم من أعواد أو جبس ونحوهما لعظم المكسوريربط على اما هي  الجبيرة: 

على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه األشياء و ،ح عليهامسوي  

ع  ما  يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة ز  لزمه ن 

غر، وليس للمسح عليها ويجوز المسح عليها يف الحدث األكبر واألص ،زاد على الحاجة

أن المسح  والدليل على ذلك ؛ى نزعها أو شفاء ما تحتهاوقت محدد بل يمسح عليها إل

 والضرورة تقدر بقدرها وال فرق فيها بين الحدثين. ،على الجبيرة ضرورة

 .صتخصالطبيب الموالذي يقدر موضعها ومدتها هو 

وال إعادة يف ذلك؛ فإنه  ،لوضوءوال يجمع بين التيمم وا ،وال يشترط وضعها على طهارة

عين المشقة، وفيه ما فيه من التشديد والتعسير بال دليل؛ وخالف مقاصد الشريعة 

 القطعية. 

  ويستوي يف ذلك عضو الوضوء وغير عضو الوضوء.

ا: 
ً
 :العمامةاملسح على ثالث

 حديث المغيرة بن شعبة ل على ذلكهي ما يعمم به الرأس، ويكور عليه، والدلي العمامة:

   .]م[ مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين(-ملسو هيلع هللا ىلص-)أن النبي :

 يعني العمامة. .]م[ مسح على الخفين والخمار(-ملسو هيلع هللا ىلص-)أنه  :بالل وحديث

 .لبسها على طهارةوال يشترط  والمسح عليها ليس له وقت محدد،
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ا: 
ً
 :مخار املرأةاملسح على رابع

ال تمسح عليه، إال إذا كان هناك ن األولى أورأسها، المرأة وهو ما تغطي به الخمار:  

 مشقة يف نزعه، أو لمرض يف الرأس أو نحو ذلك. 

  .-ملسو هيلع هللا ىلص-بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه؛ لفعل النبي  اولو كان الرأس ملبًد 

 وطهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه األمة.

ال ووال القلنسوة، وال القبعة، وال البرنس، وال الباروكة  وال يجزئ المسح على الطاقية،

 ...القناع

 : الغسل:املبحث السادس

اًل  س  اًل  الغ سل لغة: مصدر من غسل الشيء ي غسله غ  س   ، وهو تمام غسل الجسد كله.وغ 

 تعميم البدن بالماء.: اوشرعً 

مخصوصة، على وجه التعبد هلل أو: استعمال ماء طهور يف جميع البدن، على صفة 

(    ٿ ٿ ٿ ٹ )لقوله تعالى:  ؛واجب إذا وجد سبب لوجوبه وهو سبحانه.

ل عن رسو واألحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقاًل ، [6]المائدة:

 .دالة على وجوبه-ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل 

 ويجب الغسل لألسباب اآلتية:

 لقوله تعالى: ؛بلذة من ذكر أو أنثى اويشترط أن يكون دفقً  مخرجه:خروج المنّي من -1

ت  لعلي: -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  ،[6]المائدة:(    ٿ ٿ ٿ ٹ ) خ   أي دفقت  -)إذا ف ض 

ونحوه فال تشترط اللذة؛ ألن النائم  اما لم يكن نائمً  .]صحيح: د[ الماء فاغتسل( -المنيَّ 

)نعم مت؟ قال: المرأة غسل إذا احتللما سئل: هل على -ملسو هيلع هللا ىلص-قد ال يحس به، ولقوله 

 وهذا كله مجمع عليه. .]م[الماء( إذا رأت 
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قوله ل ؛وإن لم يحصل إنزال بال حائل حشفة الذكر كلها أو قدرها يف الفرج، تغييب- 2 

، وجب الغسل() :-ملسو هيلع هللا ىلص- د عوال ي   .]م[ إذا جلس بين شعبها األربع، ومس الختان  الختان 

 نزل.إن غيب الحشفة وإن لم ي  حائاًل فيجب معه الغسل المعد للجماع الواقي الذكري 

 أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل(-ملسو هيلع هللا ىلص-)ألن النبي :االكافر ولو مرتًد  إسالم-3 

  .]صحيح: د، ت، ن[

قال لفاطمة بنت أبي حبيش: -ملسو هيلع هللا ىلص-لحديث عائشة أن  ؛انقطاع دم الحيض والنفاس-4

ل ي(  حيض والنفاس كال .]ق[)إذا أقبلت الحيضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغتسلي وص 

  باإلجماع.

وقال   .]ق[)اغسلنها( يف حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛الموت-5

؛ ألنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع اوذلك تعبًد   .]ق[)اغسلوه بماء وسدر( رم: ح  يف الم  

 بقاء سببه.

جد موجبان أو أكثر غسل واحد؛ ألن مبنى الطهارة على التداخل، واألكبر  كفى وإذا و 

 يجزئ عن األصغر.

 

  .كيفية استحباب، وكيفية إجزاء ،تانيَّ للغسل من الجنابة كيفِ 

فهي أن يغسل يديه، ثم يغسل فرجه، وما أصابه من األذى، ثم  أما كيفية االستحباب:

أصول  أصابعه يف أ وضوءه للصالة، ثم يأخذ بيده ماًء فيخلل به شعر رأسه، مدخاًل يتوض

سائر  ثم يفيض الماء على الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثالث حثيات،

 عائشة المتفق عليه. ديثوهذا يف حبدنه؛ 

ول )وضع رسة: لحديث ميمون ؛أن يعم بدنه بالماء ابتداًء مع النيةف وأما كيفية اإلجزاء:

وء  الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثالثً -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل  ض  ، ، ثم تمضمضاو 

واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته 



 47الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث السادس: الغسل:/الباب األول: الطهارة.

 

ها، وجعل ينفض الماء بيديه( ثم يخلل )وفيه:  ومثله حديث عائشة .]ق[ بالمنديل فلم ي رِد 

شعره بيده. حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، أفاض عليه الماء ثالث مرات، ثم غسل سائر 

وال يجب على المرأة نقض شعرها يف الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك يف  .]ق[جسده( 

الغسل من الحيض؛ لحديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول اهلل إين امرأة أشدُّ ضفر 

)ال. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثالث الجنابة؟ قال:  رأسي، أفأنقضه لغسل

والنفاس كالحيض، والحكمة من  .]م[ حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين(

الترخيص يف الجنابة أنها متكررة ويف النقض حرج ومشقة؛ بخالف الحيض فهو مرة يف 

 .والنفاس أندركل شهر يف الغالب، 

 
كان ذات ليلة يغتسل عند -ملسو هيلع هللا ىلص-لحديث أبي رافع أن النبي ؛ل جماعاالغتسال عند ك-1

)هذا أزكى وأطيب ؟ قال: اهذه وعند هذه قال: فقلت يا رسول اهلل أال تجعله واحًد 

 .]صحيح: د، جه[وأطهر( 

وهو آكد  .]خ[)إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل(  :-ملسو هيلع هللا ىلص- لقوله ؛الغسل للجمعة-2 

 المستحبة.األغسال 

 للعيدين. االغتسال-3

 اغتسل إلحرامه.-ملسو هيلع هللا ىلص-فإنه  ؛عند اإلحرام بالعمرة والحج االغتسال-4 

ل  ميتً  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛من غسل الميت الغسل-5  سَّ  ،حم، جه]صحيح:  فليغتسل( ا)من غ 

 واألمر محمول على االستحباب.  .ك[حب، 

ے ۓ ۓ ڭ ) لقوله تعالى: ؛له المكث يف المسجد إال عابر سبيل ال يجوز-1

  .[43]النساء:(   ڭ
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 .[79]الواقعة:(    پ ڀ ڀ ڀ )لقوله تعالى:  ؛ال يجوز له مس المصحف-2

اِهر  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  آن  إاِلَّ ط  ر  سَّ ال ق    .[مي، طب ]صحيح: طأ،( ال  ي م 

علي  لحديث ؛من القرآن حتى يغتسل افال يقرأ الجنب شيئً  ،ال يجوز له قراءة القرآن-3

 ]صحيح: حم،راءة القرآن شيء إال الجنابة( )كان عليه الصالة والسالم ال يمنعه من ققال: 

قراءة التحصين فتجوز على أي حال؛ لئال يكون المسلم عرضة  ويستثنى .ت، جه، ك[

 ألعدائه من الشياطين، والسحرة والحاسدين.

 .الصالةرم عليه تح – 4 

  بالبيت. الطوافيحرم عليه و– 5 

 : يف التيمم:املبحث السابع
 

 التيمم لغة: القصد.

 عالى.هلل ت ا: هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب، على وجه مخصوص؛ تعبًد اوشرعً 

الشريعة، ذه وهو رخصة من اهلل عز وجل لعباده، وهو من محاسن ه التيمم مشروع،و

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )لقوله تعالى:  ؛ومن خصائص هذه األمة

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

)الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد  :-ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله ،[6]المائدة:  (   ک ک

ت ك( الماء عشر ِحجج، فإذا وجد ر  ه ب ش  أِمسَّ  :-ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  ،]صحيح: د، ت[ت الماء ف 

علت لي األرض  مسجًد    .]خ[( اوطهورً  ا)ج 
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وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توافرت شرائطه، وأنه قائم مقام الطهارة 

 بالماء، فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصالة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك.

 وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة واإلجماع.

  يصح التيمم بالشروط اآلتية:

  : وهي نية استباحة الصالة، والنية شرط يف جميع العبادات، والتيمم عبادة.النية-1

 يصح من الكافر، ألنه عبادة. اإلسالم: فال-2

  كالمجنون والمغمى عليه.العقل: فال يصح من غير العاقل، -3

 وهو الذي ال يفهم الخطاب وال يرد الجواب. : فال يصح من غير المميز، التمييز-4

 ( ڃ ڃ ڃ چ چ چ) استعمال الماء: إما لعدمه؛ لقوله تعالى: تعذر-5

ور  المسلم وإن لم يجد الماء عشر  :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  [،6]المائدة:  )إن الصعيد الطيب ط ه 

ه  بشرته، فإن ذلك خير(  أو لخوفه الضرر  ،]صحيح: ت[سنين، فإذا وجد الماء فليِمسَّ

ٹ )باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء؛ لقوله تعالى: 

ة، وفيه ، [6]المائدة:  (ٹ ڤ جَّ )قتلوه قتلهم اهلل، : -ملسو هيلع هللا ىلص-قوله ولحديث صاحب الشَّ

أو لشدة برد ي خشى معه  ،جه[ ]حسن: د،هالَّ سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء الِعي  السؤال( 

يف غزوة ذات  ث  عِ الضرر، أو الهالك، باستعمال الماء؛ لحديث عمرو بن العاص أنه لما ب  

، اغتسلت أن أهلك)احتلمت يف ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن السالسل قال: 

  .]صحيح: حم، د، قطن[ فتيممت، وصلَّيت بأصحابي صالة الصبح(

 له-نهمكالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر -يكون التيمم بتراب طهور غير نجس  أن-6

چ چ چ چ ڇ  ) لقوله تعالى: ؛غبار يعلق باليد إن وجده

 .  [6]المائدة:  (ڇ ڇ
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ي، ويضرب األرأن ينوي، وكيفيته:  م  أو  ،ض بيديه ضربة واحدة، ثم ينفخهماثم ي س 

ربة )التيمم ضيمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين؛ لحديث عمار وفيه:  ثمينفضهما، 

)إنما كان يكفيك قال له: -ملسو هيلع هللا ىلص-وحديث عمار أن النبي  .[]صحيح: حم، د للوجه والكفين(

فضرب بكفه ضربة على األرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه  أن تصنع هكذا(

 .]ق[ماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه بشماله، أو ظهر ش

 وهي األشياء التي تفسده، ومبطالته ثالثة:

وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض  أصغر،يبطل التيمم عن حدث -1

ط ونفاس، فإذا تيمم عن حدث أصغر، ثم بال   طل ب الوضوء،مبطالت أو نحوه من  أو تغوَّ

دل، وكذا التيمم عن الحدث تيممه؛ ألن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المب

 ل.لبطالن األو ، فلو تيمم عن غسل جنابة، ثم أصيب بأخرى، لزمه تيمم جديداألكبر

 )فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك( :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛إن كان التيمم لعدمه الماء وجود-2

  .]صحيح: د، ت[

 رع التيمم من مرض ونحوه.ن أجله ش  العذر الذي م زوال- 3

 :يف النجاسات وكيفية تطهريها: املبحث الثامن

 باجتنابها. هي كل عين مستقذرة أمر الشارع النجاسة:

 وهي نوعان:

سة، كروث الحمار، وهي التي ال تطهر بحال؛ ألن عينها نج نجاسة عينية أو حقيقية:-1 

  والدم، والبول.
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وهي أمر اعتباري يقوم باألعضاء، ويمنع من صحة الصالة، ويشمل  نجاسة حكمية:-2

كبر الذي يزول بالغسل ط، والحدث األالحدث األصغر الذي يزول بالوضوء كالغائ

  كالجنابة.

ڃ )لقوله تعالى:  ؛هو الماء، فهو األصل يف التطهير واألصل الذي تزال به النجاسة

   .[11]األنفال:(   ڃ ڃ چ چ چ چ

  على ثالثة أقسام: النجاسةو

  نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب، وما تولَّد منه.

، وال يضر ما أكله بسبب بول الغالم الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة: وهي نجاسةو

  .التحنيك وال الحليب الصناعي

 ..كالبول، والغائط، والميتة. نجاسة متوسطة: وهي بقية النجاساتو

وما عدا ذلك فطاهر، ومما  األصل يف األعيان الطهارة، وال يحكم بنجاسة شيء إال بدليل،

 اآلتي:قام الدليل على نجاستها 

إال بول الصبي  الذي لم يأكل الطعام، فيكتفى برشه؛ بول اآلدمي وعذرته وقيئه: -1

-)أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول اهلل لحديث أم قيس بنت محصن: 

  .]خ[ فأجلسه يف حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله( ،-ملسو هيلع هللا ىلص

 . الكبيرأما بول الغالم الذي يأكل الطعام، وكذا بول الجارية، فإنه يغسل كبول 

بقى يف اللحم والعروق، فإنه أما الدم الذي ي الدم المسفوح من الحيوان المأكول،-2

. ،[145]األنعام:(   ہ ہ ھ) لقوله تعالى: ؛طاهر   وهو الذي يهراق وينصبُّ

  كالهر والفأر. وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، بول- 3
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ۀ ۀ ہ  ) لقوله تعالى: ؛وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية :الميتة-4

ال نفس له سائلة،  وما ويستثنى من ذلك ميتة السمك، والجراد، [،145]األنعام:  (ہ

 ال حكم لها هباطنالنجاسة المستقرة يف  ؛ فإنقبل التعفن اآلدمي ويستثنى ،فإنها طاهرة

 حتى تظهر.

انفصل من آدمي أو سمك أو فما  ؛ونجاسةً  طهارةً ، الجزء المنفصل من الحي كميتتهو 

 وفأرة المسك فنجس إال شعر المأكول وريشه وصوفه ووبرهطاهر، أو من غيره فجراد 

 .فطاهراتالمستخرج من الغزال 

ي-5 ذ  ر الجماع، ال بشهوة  :الم  وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند المالعبة أو تذكُّ

ث حدي يف-ملسو هيلع هللا ىلص-حس بخروجه، وهو نجس؛ لقوله وال دفق، وال يعقبه فتور، وربما ال ي  

يعني من المذي، ولم يؤمر فيه بالغسل  .]خ[)توضأ، واغسل ذكرك(  طالب:علّي بن أبي 

  للحرج؛ ألنه مما يشق االحتراز منه. اورفعً  اتخفيفً 

د ي-6 ن  أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ،  :الو  وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، وم 

  وال يغتسل.

كما يف حديث أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما قالت: جاءت امرأة  الحيض: دم-7

تُّه ، : لتصنع؟ فقا: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف فقالت-ملسو هيلع هللا ىلص-إلى النبي  )ت ح 

ه   ص  ر  ق   لنفاس.ادم ويلحق به  .]ق[ ، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه(بالماء-أي تدلكه–ثم ت 

 الكلب والخنزير.-9،8

 على مادة الكحولوعليه فالعطور المشتملة  ال عالقة بين اإلسكار والنجاسة،تنبيه: 

 المصلي لم تبطل صالته بسببال حرج يف استعمالها، ولو تعطر منها المسكرة طاهرة، و

 ذلك.
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فهذه يكفي يف تطهيرها غسلة واحدة، تذهب  إذا كانت النجاسة يف األرض والمكان:-1

بصب الماء على بول -ملسو هيلع هللا ىلص-بعين النجاسة، فيصب عليها الماء مرة واحدة؛ ألمره 

  .]ق[األعرابي الذي بال يف المسجد 

ن كانت م فإناإلناء؛ كأن تكون يف الثوب أو يف  كانت النجاسة على غير األرض: إذا-2

)إذا  :-ملسو هيلع هللا ىلص-بد من غسله سبع غسالت إحداهن بالتراب؛ لقوله  كلب ولغ يف اإلناء، فال

  .]م[ ، أ والهن بالتراب(اسله سبعً ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغ

فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة واحدة، تذهب  أما نجاسة الخنزير:

  بعين النجاسة، وال يشترط غسلها سبع مرات.

وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها: فإنها تغسل بالماء مع الفرك 

ذِهبة أثر، ويكفي يف غسلها مرة واحدة والعصر حتى تذهب وتزول، وال يبقى لها   .م 

 ولو كان مع المنظفات فهو أفضل ثم تصلي فيه.بالماء، غسله يكفي ض ودم الحي

 سلت مالبس الحيض يف الغساالت الحديثة، مع مالبس أخرى بالماء والمنظفاتولو غ  

 طهرت جميًعا، واألفضل فصلها عن غيرها من المالبس. أو بالماء فقط

 .]م[ اإلهاب فقد طهر(إذا دبغ ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛الميتة مأكولة اللحم جلدالدباغ ل-3

تنظيف األذى والقذر الذي كان يف الجلد، بواسطة مواد تضاف إلى الماء والدبغ هو 

ظ  ر   ونحوه.كالملح وغيره، أو بالنبات كالق 

مات،  حيوانوكل كل حيوان مات، وهو من مأكول اللحم، فإنَّ جلده يطهر بالدباغ، و 

  اغ.وليس من مأكول اللحم، فإن جلده ال يطهر بالدب

  .رحتى ال يبقى للنجاسة أث الذي وقعت به نجاسة فينزح الماء البئرالنزح وذلك يف -4

اسة؛ ومجزئ يف إزالة النج جائزفإنه تطهير المالبس التي تتضرر من الماء يف  البخار-5

 لوجود قليل من الماء يف البخار؛ وبعض المذيبات الكيميائية المزيلة لألوساخ والبقع.
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 االستحالة للنجاسة يطهرها، كتحول الميتة إلى تراب. -6

 بالتدوير كما سبق. الصحيياه الصرف تطهر م-7

 : يف احليض والنفاس:املبحث التاسع

ب ِل المرأة ثالثة دماء ح  :ونفاس واستحاضة يضيخرج من ق 

ِجبِلَّة، يخرج دم هو ف فأما الحيض:  من قعر الرحم يف أوقات معلومة، حال صحة طبيعة و 

 المرأة، من غير سبب والدة.

يف هذه الفترة فلها حكم الطاهرات إال أن يكون وال يكون يف فترة الحمل، وإن نزلت دماء 

 نفاًسا أو إجهاًضا فلها حكم النفساء.

، أو اإلجهاض، ويقع اإلجهاض بكل حمل دم يخرج من المرأة عند الوالدة والنفاس:

 دمه دم نفاس؛ فتلتزم بأحكام النفاس حتى تطهر.و

أو  ف،النزيعلى سبيل  من غير حيض وال نفاس الدم يف غير وقته خروج االستحاضة:و 

  عرق يسمى العاذل. منالقطرات، 

فال حكم لها؛ فإن خرجت زمن الطهر فطهر، وإن خرجت زمن  وأما الكدرة والصفرة

 الحيض فحيض، وإن خرجت زمن النفاس فنفاس.

يبدأ  وقد وجد أنه ال؛ والعبرة فيه بالوجود، وال ألقله، وأكثره، حد لبدء الحيض ونهايتهال 

 قبل تسع سنين وال يزيد على خمس وخمسين سنة.

ألنه غير منضبط بل هو مختلف من امرأة ألخرى، ويتأثر  ؛ده شرًعاوسر عدم تحدي 

، جد التزمت بأحكام الحائضمتى ما و   ،باألدوية يف تطويله ومنعه؛ ولهذا العبرة بالوجود

  ومتى ما انعدم فهي طاهرة.
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يَّ لحمنة بنت جحش: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛وغالبه ست أو سبع و ِضي يف علم اهلل ستة أيام، أ)ت ح 

اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوًما، أو ثالثة وعشرين يوًما، كما يحيض النساء سبعة، ثم 

 .]صحيح: د، ت[ ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن(

ا يف ال يف رمضان وال يف غيره؛ لم ال يجوز دفع الحيض وال استجالبه بالوسائل الحديثة، 

والعمرة الواجبتين؛  ل، أو الغلو، ونستثني من ذلك الحجأو التحاي ،ذلك من الضرر

مرة واحدة يف العمر، ولرفع الحرج؛ وألنهما ال يفضيان إلى بدل، وال قضاء لوقوعهما 

 بخالف رمضان.

ني أيًضا الزفاف؛ لوقوعه نادًرا، ولمن كان حاله حرًجا كقدوم المغترب ونحوه، إن ونستث

 أمن الضرر.

 :اآلتي لحيض والنفاسسبب ايحرم ب

   (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے) :لقوله تعالى ؛يف الفرج الوطء-1 

  .]م[)اصنعوا كل شيء إال النكاح(  حين نزلت:-ملسو هيلع هللا ىلص-فقال النبيُّ  ،[222]البقرة:

لما  لعمر-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  ،[1]الطالق:(   پ پ)لقوله تعالى:  ؛الطالق-2

  .]ق[)مره فليراجعها( طلق ابنه عبد اهلل امرأته يف الحيض: 

 ا أقبلت الحيضة فدعي الصالة()إذبنت أبي حبيش:  لفاطمة-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛الصالة-3

  .]ق[

؟( )أليس إحداكن إذا حاضت ل :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛الصوم-4 قلن: بلى م تصم، ولم تصل 

  .]خ[
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)افعلي ما يفعل الحاج غير أال تطويف لما حاضت:  لعائشة-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛الطواف-5

ظة يجوز لها أن تلبس حفا حال الضرورة طواف اإلفاضةويف   .]ق[بالبيت حتى تطهري( 

 ؛ ألنه ركن ولم يرخص بتركه للحائض.وتطوف

وال يأخذ  .[79]الواقعة:(    پ ڀ ڀ ڀ )لقوله تعالى:  ؛المصحف مس-6

 حكم ذلك المصاحف اإللكترونية، وال التي يف الجوال؛ فيجوز لمسها، والقراءة منها.

ِحلُّ المسجد لجنب، وال حائض( )ال أ   :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛المسجد واللبث فيه دخول-7

كان يدين رأسه لعائشة، وهي يف حجرتها، فترجله وهي -ملسو هيلع هللا ىلص-وألنه  ]صحيح: د، مه[،

  .]خ[ المسجد )أي معتكف( يف ض، وهو حينئذ مجاورحائ

 وكذا يحرم عليها المرور يف المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم.

 وأما قراءة القرآن فال دليل على منعها من قراءته؛ واألصل عدم المنع.

سلي ت)دعي الصالة قدر األيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغ :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛الغسل-1

  .]ق[وصلي( 

  .]صحيح: د، ت، جه[ار( )ال يقبل اهلل صالة حائض إال بخم :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛البلوغ-2

فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدلَّ على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل 

  ذلك بالبلوغ.

لقوله  ؛بثالثة قروء: فتنقضي العدة يف حق المطلقة ونحوها حساب عدة المطلقة به –3

  أو أطهار. ثالث ِحي ض [.228رة: ]البق ىئچ چ چ ڃ يئڃتعالى: 

  براءة الرحم يف االعتداد بالحيض.ب الحكم-4

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس؛ لزمها أن تصلي الظهر والعصر  تنبيه:

من من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء 

 .هذه الليلة؛ ألن وقت الصالة الثانية وقت للصالة األولى يف حال العذر
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، الحيضك الوجود ألنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى ؛وال ألكثره ال حّد ألقل النفاسو

-ملسو هيلع هللا ىلص-: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي يف سننه قال الترمذي ،اأربعون يومً غالبه و

ل ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسإال أن  االنفساء تدع الصالة أربعين يومً  بعدهم على أن نوم  

 (اومً أربعين ي تجلس-ملسو هيلع هللا ىلص-)كانت النفساء على عهد النبي ولحديث أم سلمة:  ،وتصلي

ما لم يكن  على األربعين فهو نفاس كذلك حتى تطهرالنزول وإن زاد ، ]حسن: جه، قطن[

 .دم استحاضة

، وهو ال يمنع الصالة وال ودم االستحاضة يخالف دم الحيض يف أحكامه ويف صفته

ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش:  ؛ال الوطء؛ ألنها يف حكم الطاهراتالصيام و

، فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال:  اض  ت ح  ق قالت: يا رسول اهلل إين أ س  )ال، إن ذلك ِعر 

وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصالة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 

فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند االستحاضة  .]ق[وصلي( 

 ل صالةدخول وقت ك الحفائظ الصحية ثم تتوضأ عند ثم تلبس حفاظة منتغسل فرجها، 

  الوضوء حتى يخرج الوقت.وتصلي ما شاءت بذلك 

الطب عالًجا لهذا المرض، فلم يعد  م  دَّ قد ق  سبابه كثيرة ومعروفة يف علم الطب، وأو

: حاالت ثالثمن تخلو  ج فالعال  ت  ، فإذا لم المتقدمينحل لها كما هو عند ظاهرة مقلقة ال 

ل لديها قب عادة معروفة، بأن تكون مدة الحيض معلومةمعتادة بأن تكون  األولى: الحالة

دُّ حائًض  ع  هت ، فإذا انتااالستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها، وتدع الصالة والصيام، وت 

ت الدم الخارج دم استحاضة؛ لقوله  ألم حبيبة: -ملسو هيلع هللا ىلص-عادتها اغتسلت وصّلت وعدَّ

  .]م[حبسك حيضتك، ثم اغتسلي، وصلي( )امكثي قدر ما كانت ت
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عروفة، لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض: إذا لم تكن لها عادة م الحالة الثانية:

االستحاضة، دم أحمر ليس له أو له رائحة، والباقي يحمل صفة  ابأن يكون أسود أو ثخينً 

: لفاطمة بنت أبي حبيش-ملسو هيلع هللا ىلص-ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز؛ لقوله  ؛رائحة

ئي،كان اآلخر ف)إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصالة، فإذا   توضَّ

   .]صحيح: د، حب، ك[وصلي فإنما هو عرق( 

لها عادة وال صفة تميز بها الحيض من غيره، فهذه  كانت متحيرة ليسإذا  الحالة الثالثة:

؛ ألن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه األيام من اأو سبعً  اتجلس غالب الحيض ستً 

 لحمنة بنت جحش:-ملسو هيلع هللا ىلص-الدم يكون دم استحاضة تغسله، ثم تصلي، وتصوم؛ لقوله 

أِت فصلي وصومي فإن ذل  ك)تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا است ن ق 

  .]حسن: د، ت[ يجزئك(

  



 .الصالة: الثانيالباب 
 :مبحًثا( 14)وتحته 

 يف تعريف الصالة، وفضلها، ووجوب الصلوات اخلمس:: املبحث األول

 الصالة لغة: الدعاء. 

 تتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفهي  :اوشرعً 

آكد أركان اإلسالم بعد الشهادتين، بل هي عمود اإلسالم، وقد فرضها اهلل على  الصالة

وذلك دليل على أهميتها يف حياة  ؛تسماواليلة المعراج فوق سبع -ملسو هيلع هللا ىلص-نبيه محمد 

 فزع إلى الصالة.  أمر  اشتد عليه إذا -ملسو هيلع هللا ىلص-المسلم، وقد كان 

 جًدا.كثيرة  دلةجاء يف فضلها والحث عليها أ وقد

 معلومة بالكتاب، والسنة، واإلجماع المعلوم من الدين بالضرورة، والخمس مفروضة

 ۀيئيف آيات كثيرة من كتاب اهلل، وقال تعالى:  [43]البقرة:  ڱىئ يئڱقال تعالى: 

  [.31]إبراهيم:  ہىئ ہ ہ ہ ۀ

أي يف -وهي خمسون-أي يف العدد–)هي خمس راج وفيه: حديث المع ومن السنة:

)خمس صلوات يف اليوم اإلسالم:  عنأعرابي ه ما سألل-ملسو هيلع هللا ىلص-قوله و .]خ[( -الثواب

ع( قال: قال السائل: هل عليَّ غيرهن؟  والليلة(   .]ق[)ال، إال أن ت طَّوَّ

كافر، فال تجب على الغير  الحائض والنفساء،  وتجب الصالة على المسلم البالغ العاقل،

)رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى يستيقظ، : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛لصغير، وال المجنونوال ا

مي، حب، ك،  ،]صحيح: حم، د ت، جه حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ( وعن المجنون
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-ملسو هيلع هللا ىلص- لقوله؛ بع سنين، ويضربون على تركها لعشرولكن يؤمر بها األوالد لتمام س .هق[

قوا بينهم يف المضاجع( )مروا أوالدكم بالصالة لسبع، وا : ر  ضربوهم عليها لعشر، وف 

ارتدَّ عن دين فقد  أو تركها بالكلية، فمن جحدها فقد كفر،]صحيح: حم، د، ت، ك[. 

ا  .[]مالة، فمن تركها فقد كفر( )العهد الذي بيننا وبينهم الص :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛اإلسالم أمَّ

نه أو فرضين، فالظاهر أنه ال يكفر؛ أل ا، أو يصلي فرًض اويترك أحيانً  امن كان يصلي أحيانً 

 ونسأل اهلل له الهداية. لم يتركها بالكلية،

 :: األذان، واإلقامةاملبحث الثاني

  م بدخول وقت الصالة بذكر مخصوص.اإلعالوهو  باألذان:ينادى للصالة 

 مخصوص ورد به الشارع.لصالة بذكر اإلعالم بالقيام إلى اوهي  اإلقامة:يقام لها بو

حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفايات إذا  يف يشرعان:و

 م الظاهرة، فال يجوزقام بهما من يكفي سقط اإلثم عن الباقين؛ ألنهما من شعائر اإلسال

 كونيويسن أن  ،ل المؤذنون أو ي ستغنى عنهم برفع األذان المسجلعطَّ وال أن ي   ،تعطيلهما

ويجوز أن يستخدم المؤذن المستقل األذان المسجل يف  ،مؤذن مستقللكل مسجد 

ن يؤذن. ه  ي ؤلمه وال يوجد م  ق  ل   مسجده عند الحاجة، كأن يكون ح 

  اإلسالم: فال يصحان من الكافر.-1

  : فال يصحان من المجنون والسكران وغير المميز، كسائر العبادات.التمييز-2

: فال يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، وال من الخنثى لعدم العلم بكونه الذكورية-3

  .اذكرً 

أن يكون األذان يف وقت الصالة: فال يصح قبل دخول وقتها، غير األذان األول للفجر -4

  والجمعة، فيجوز قبل الوقت، وأن تكون اإلقامة عند إرادة القيام للصالة.
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: كما وردت بذلك السنة، وكذا اإلقامة، وسيأتي بيانه يف امتواليً  اأن يكون األذان مرتبً -5

  الكالم على صفة األذان واإلقامة.

بحيث  ،ة وباأللفاظ التي وردت بها السنةأن يكون األذان، وكذا اإلقامة، باللغة العربي-6

 ال يلحن يف األلفاظ لحنًا يحيل المعنى.

؛ ألنه مؤتمن ي رجع إليه يف الصالة والصيام، فال يؤمن أن يغرهم اأمينً  ن عداًل أن يكو-1

 بأذانه إذا لم يكن كذلك.

 ، ويصح أذان الصبّي المميز.عاقاًل  اأن يكون بالغً -2

ويكفي حالًيا العمل بالتقويم الموجود يف المساجد،  مواقيت الصالة؛ب اأن يكون عالمً -3

  قاف واإلرشاد، أو ما يقوم مقامها.األووزارة الصادر من مكاتب 

ي تً -4 ِمع  الناس. اأن يكون ص   لي س 

 من الحدث األصغر واألكبر. ايكون متطهرً  أن- 5

  مستقبل القبلة. ايؤذن قائمً  أن-6

يَّ على الصالة، وعلى  أن-7 يجعل أصبعيه يف أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال: ح 

يَّ على  قط كان بها وال كان بدون مكبرات الصوت، أو إن ؛الفالحيساره إذا قال: ح 

 الصوت متحرًكا.

  .-أي يسرع فيها-ويحدر اإلقامة -أي يتمهل-أن يترسل يف األذان-8

اء يف حديث أبي محذورة، منها ما ج كيفيات وردت بها النصوص النبوية،لألذان واإلقامة 

 )تقول: اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر،األذان بنفسه، فقال:  علمه-ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبي

 ارسول اهلل، أشهد أن محمًد  اأشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن محمًد 
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يَّ على الفالح، اهلل  يَّ على الفالح، ح  يَّ على الصالة، ح  يَّ على الصالة، ح  رسول اهلل، ح 

   .]صحيح: د، جه[ال إله إال اهلل( اهلل أكبر،  أكبر،

ل رسو ا)اهلل أكبر اهلل أكبر، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن محمًد  :وأما صفة اإلقامة فهي

يَّ على الفالح، قد قامت الصالة قد قامت الصالة، اهلل أكبر اهلل  يَّ على الصالة، ح  اهلل، ح 

أن يوتر اإلقامة إال )أمر بالل  أن يشفع األذان، و: قال أنس؛ لحديث (أكبر، ال إله إال اهلل

فتكون كلمات األذان مرتين مرتين، وكلمات اإلقامة مرة مرة، إال يف قوله:  .]ق[اإلقامة( 

  )قد قامت الصالة( فتكون مرتين؛ للحديث الماضي.

هلل مع رسول ا اا وسفرً كان يؤذن به حضرً  ن واإلقامة المستحبة؛ ألن بالاًل فهذه صفة األذا

 إلى أن مات. -ملسو هيلع هللا ىلص-

ع يف الشهادتين، ثم يعيدهما برف هصوت المؤذنخفض أن ي جائز، وهو األذان يفالترجيع و

 .الذي جاء به الشرع فال بأس؛ ألنه من االختالف المباح ثنَّى اإلقامة وإن، الصوت

يَّ علىوهو  ،ستحبالتثويب مو ير من خ الفالح: الصالة أن يقول يف أذان الصبح بعد ح 

 ح)إن كان يف أذان الصبقال له: -ملسو هيلع هللا ىلص-مرتين؛ لما روى أبو محذورة أن رسول اهلل  النوم

ويف أي  أذان من الفجر تقال، يف األول أو الثاين  .]صحيح: ن[ قلت: الصالة خير من النوم(

 خالف واسع، وال بأس من قولها يف كليهما.

-لحديث أبي سعيد أن النبي  األذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن؛يستحب لمن سمع 

ت ي ن، فيشر .]ق[ء فقولوا مثل ما يقول المؤذن( )إذا سمعتم الندا: قال-ملسو هيلع هللا ىلص ل  ي ع  ع إال يف الح 

يَّ على الصالة،  "ال حول وال قوة إال باهلل"لسامع األذان أن يقول:  عقب قول المؤذن: ح 

يَّ على ا وإذا قال  .]م[ذلك  يفخطاب لفالح؛ لحديث عمر بن الوكذا عقب قوله: ح 

نُّ المؤذن يف صالة الصبح: الصالة خير من النوم، فإن المستمع يقول مث  ذلك له، وال ي س 

ِة ) ثم يقول: ،-ملسو هيلع هللا ىلص-ثم يصلي على النبي  ،عند اإلقامة بَّ هذه الدعوة التامَّ اللهم ر 
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 .خ[] (الذي وعدته امحمودً  امقامً  الوسيلة  والفضيلة ، وابعث ه   اوالصالة القائمِة، آِت محمًد 

 وقت صالة السامع، وقبل أدائه لها.ل هذا كله مسنون يف األذان المباشرو

 : يف مواقيت الصالة:املبحث الثالث

منها وقت محدد  لكل صالة الصلوات المفروضات خمس يف اليوم والليلة، مواقيتو

 .[103]النساء:(   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) :قال تعالى ؛حدده الشرع

 فال تجزئ الصالة قبل دخول وقتها.يف أوقات محددة  ايعني: مفروًض 

قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-رضي اهلل عنهما أن النبي-وبن عمرعبد اهلل قيت حديث هذه الموااألصل يف و

س  ) م  ال ِت الشَّ ا ز  رِ إِذ  ق ت  الظُّه  ق ت  و  و  ، و  ر  رِ ال ع ص  ض  ا ل م  ي ح  ط ولِِه، م  ِل ك  ج  ان  ظِلُّ الرَّ ك  و 

ةِ  ال  ق ت  ص  و  ، و  ق  ف  ا ل م  ي ِغِب الشَّ غ رِِب م  ِة ال م  ال  ق ت  ص  و  ، و  س  م  رَّ الشَّ ف  ا ل م  ت ص  رِ م  ال ع ص 

ب   ِة الصُّ ال  ق ت  ص  و  ِط، و  س  ي ِل األ  و  ِف اللَّ اِء إِل ى نِص  ِع ال ِعش  ا ل م  ت ط ل  رِ م  ج  ل وِع ال ف  ِح ِمن  ط 

س   م    .]م[ (الشَّ

، أي: ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، فصالة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس

ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يف الطول، ويستحب تعجيلها يف أول وقتها، 

ا )إذا اشتد الحر فأبردو :-ملسو هيلع هللا ىلص- اإلبراد؛ لقولب تأخيرها إلى إال إذا اشتد الحر، فيستح

 قرب صالة العصر.واإلبراد:  .]ق[ بالصالة فإن شدة الحر من فيح جهنم(

-مثلهأي من صيرورة ظل كل شيء - وصالة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر

بغروب الشمس، أي عند آخر االصفرار، ويسن تعجيلها يف أول الوقت، وهي  وينتهي

ٱ ٻ ٻ ٻ )الوسطى التي نصَّ اهلل عليها يف قوله تعالى:  الصالة

بالمحافظة عليها، فقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد أمر النبي  .[238]البقرة:(   ٻ پ پ پ 

تر  أهله وماله( )من فاتته صالة الع  رك صالة العصر)من ت: اوقال أيًض  .]ق[صر فكأنما و 

 معتبر.وقيل الوسطى هي صالة الفجر وهو قول  .]م[فقد حبط عمله( 
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ِق ووقت صالة المغرب من غر  ف  : -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ لقوله األحمروب الشمس إلى مغيب الشَّ

-ملسو هيلع هللا ىلص-ويسن تعجيلها يف أول وقتها؛ لقوله  .]م[ ا لم يغب الشفق()وقت صالة المغرب م

ال إ ]صحيح: حم، د، ك[،)ال تزال أمتي بخير، ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم( : 

  ا حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير.بالحج، فيسنُّ تأخيرهليلة المزدلفة للمحرم 

: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛أما صالة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق األحمر إلى نصف الليل

طِ ) س  ي ِل األ  و  ِف اللَّ اِء إِل ى نِص  ِة ال ِعش  ال  ق ت  ص  و  ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت ]م[، ( و 

النوم قبلها، والحديث بعدها لغير مصلحة؛ لحديث أبي  المختار ما لم تكن مشقة، ويكره

  .]ق[قبل العشاء، والحديث بعدها(  كان يكره النوم-ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول اهلل )برزة 

ووقت صالة الفجر من طلوع الفجر الثاين إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا 

  تحقق طلوع الفجر.

يف البلدان التي ليلها ونهارها هذه هي األوقات التي يشرع أداء الصلوات الخمس فيها، 

فيجب على المسلمين الكونية ظاهرة ومنضبطة،  اوعالماتهساعة،  (24)ال يزيد على 

 التقيد بذلك، والمحافظة عليها يف وقتها، وترك تأخيرها؛ ألن اهلل توعد الذين يؤخرونها

]الماعون:    (ڃ چ چ چ چڃڃ ڃ ) عن وقتها فقال تعالى:

(   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ) وقال تعالى:[. 5،4

: هو العذاب الشدي .[59]مريم:  .د المضاعف والشر والخيبة يف جهنموالغيُّ

: -ملسو هيلع هللا ىلص-وأداء الصلوات يف أوقاتها من أحب األعمال إلى اهلل، وأفضلها، فقد سئل النبي  

  .]ق[ )الصالة على وقتها(؟ قال: أيُّ العمل أحب إلى اهلل

، أو القرى وكل هذه األوقات من الواجب الموسع، فعلى من كانوا يسكنون يف المدن

 ؛ بحيث ال تؤدى يفيف أداء الصلواتأن يوسعوا على الناس  التي فيها أكثر من مسجد
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لحظة واحدة، وإنما يجعلون وقًتا مريًحا بين كل مسجدين حتى يتسنى لكل الناس إدراك 

 هذا المسجد أدرك الجماعة يف المسجد اآلخر... وهكذا.يف ه تالجماعة، فمن فات

با بروسيا فشمال قارة أورو هي البالد القطبية يف شمال األرض ابتداءً -بلدان التقدير

  .دخلها وسيعمها يف المستقبل فإن اإلسالم ،-وشمال قارة إمريكا الشمالية

 وهي بلدان الدجال كما أشارت األحاديث إليها.

ها الليل بلدان يزيد في فهي-الناسإن سكنها –البلدان القطبية الجنوبية كذلك األمر يف و 

 .ساعة (24)والنهار على 

 :ثالث مناطق زمنيةعن  وهذه البلدان عبارة

ها يفأو جنوًبا، فهذه تظهر  شمااًل  درجة( 48درجة( و ) 45)ما بين خطي عرض  األولى: 

تبًعا الختالف الصيف  ؛لكن يطول النهار أو الليل طواًل مفرًطا ،العالمات الكونية

صلى الصلوات فيها يف مواقيتها مع جواز جمع المغرب والعشاء صيًفا؛ لقصر فت   والشتاء؛

  الليل جًدا، والظهر والعصر شتاء؛ لقصر النهار جًدا.

 يتبع التقدير تماشًيا مع الحنيفية السمحة. والصوم يف هذه المنطقة

فهذه تنعدم فيها  شمااًل أو جنوًبا، درجة (66( و )48ما بين خطي عرض ) الثانية: 

 العالمات الكونية يف عدد من أيام السنة.

فالعالمات الكونية  ،شمااًل أو جنوًبا درجة (68( و)66ما بين خطي عرض ) :الثالثة 

 يلة من أيام السنة تصل إلى ستة أشهر.منعدمة فيها يف فترة طو

أو  ،إما على توقيت مكة ،مختلف التقديرو وصوًما، صالةً  التقدير،ا هو مالحكم فيهو 

، أو على تقدير آخر يوم أو أقرب البلدان التي توقيتها منضبط ،على الزمان المعتدل

 وهذا االختالف تبًعا الختالف هذه لعالمات، أو اعتماد الشفق المدين؛انعدمت فيه ا

لشمس ا نهار، يرونأي ستة أشهر ليل وستة أشهر -اليوم فيها كسنة يكونمنها ما فالبلدان 
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أي النهار ثالثون، وبقية -، ومنها ما هو كشهر-لهم من دونها ستًرا اهلل   لم يجعلِ  دائًما

 فل، ومنها ما يكون كنصوبقية السنة ليأي سبعة أيام نهار -ومنها يوم كجمعة-السنة ليل

هه بالساعة، ومنها بالدقائق وقد شب النهار يكون ، ومنها-ثالثة أشهر ليل وثالثة نهار-سنة

اِل )ويف لفظ لنعيم بن حماد:  ،]صحيح: حم، حب[الحديث باحتراق السعفة.  جَّ ام  الدَّ يَّ
أ 

 ، لِك  ون  ذ  م  د  ي و  ن ِة، و  السَّ م  ك  ي و  ًما، ف  ب ع ون  ي و  ر 
م  أ  ي و  ، و  لِك  م  د ون  ذ  ي و  رِ، و  ه  الشَّ م  ك  ي و  و 

ِة فِي  ر  ر  الشَّ اِمِه ك  يَّ
آِخر  أ  ، و  لِك  ون  ذ  م  د  ي و  اِم، و  األ  يَّ م  ك  ي و  ، و  لِك  ون  ذ  م  د  ي و  ِة، و  ع  م  ال ج  ك 

ا  ب ل غ  ب اب ه  ِدين ِة ف ال  ي  ل  بِب اِب ال م  ج  بِح  الرَّ ي ص  ِة، ف  رِيد  سال ج  م  ِغيب  الشَّ تَّى ت  ر  ح  خ  ال وا: (اآل  ، ق 

 : ال  اِر؟ ق  اِم ال ِقص  ل ي فِي تِل ك  األ  يَّ ي ف  ن ص  ك  ول  اهللِ، ف  س  ا ر  ذِ )ي  ي ه 
ون  فِ ر  ق د  ا ت  م  ون  ك  ر  د  ق  ِه ت 

لُّون   اِل ث مَّ ت ص  اِم الط و  ة لكل كلها موجودة، والشريعة اإلسالمية عالمية، صالحو. (األ  يَّ

(2) .لهذه البلدان إذا دخلها اإلسالم مسبًقا مكان وزمان؛ فكان هذا التشريع الرباين
  

                                  
ًما، ومن األدلة يف هذه المسألة ما جاء يف صحيح مسلم وغيره: ((2))  ب ع ون  ي و  ر 

: )أ  ال  ِض؟ ق  ا ل ب ث ه  فِي األ  ر  م  ول  اهللِ و  س  ن ا: ي ا ر  ل  )ق 

 ، ن ة  س  م  ك  م  الَّ ي و  لِك  ال ي و  ذ  ول  اهللِ ف  س  ا ر  ن ا: ي  ل  ( ق  م  اِمك  يَّ
أ  يَّاِمِه ك 

ائِر  أ  س  ، و 
ة  ع  م  ج  م  ك  ي و  ر ، و  ه  ش  م  ك  ي و  ة  و  ال  ِفين ا فِيِه ص  ، أ ت ك 

ن ة  س   ِذي ك 

.) ه  ر  د  وا ل ه  ق  ر  د  ، اق  : )ال  ال  م ؟ ق  سكنها هذه األمة، وليس الفترة الزمنية؛ ألنهم ولبثه يف األرض: أي الرقعة من األرض التي ت ي و 

كانوا قديًما يحددون المسافات بالزمان، فيقولون مسيرة يوم ومسيرة يومين ومسيرة ثالث... وتمثل أمة الدجال اليوم الدول 

ها ة يقدر فيوالمناطق التي احتلوها، منها ثالث مناطق زمني ا ويف مقدمتهم دولة اليهود ودول النصارىونفوذهالماسونية، 

للمواقيت، وبقية أماكن هذه األمة توقيتها كبقية البلدان اإلسالمية المعتدلة كالكيان الصهيوين الذي حدوده ِمن الشرق نهر  

ال  بِ : -ملسو هيلع هللا ىلص-األردن وهو ضمن دول الدجال، كما قال جَّ م  الدَّ اتِل  ب ِقيَّت ك  تَّى ي ق  رِكِين  ح  ش  اتِل ون  ال م  ق  ال ون  ت  ز  ل ى ال)ال  ت  ن  ع  د  رِ األ  ر  نَّه 

بِيُّه ( ر  م  غ  ه  قِيُّه  و  ر  ت م  ش  مكة والمدينة فهو احتاللهم للعالم ما عدا الحجاز  داوأما وصول الدجال إلى كل مكان ما ع]صم[.  أ ن 

البلدان ال  وما حاذاها من شمال اليمن، وهذا الذي حصل ثم اآلن انكمشوا وسينتهي األمر بهزيمتهم، وسيعم اإلسالم هذه

اِرس  ف  : -ملسو هيلع هللا ىلص-محالة، ومن أدلة ذلك قوله ا اهلل ، ث مَّ ف  ه  ت ح  ي ف  ِب ف  ر  ة  ال ع  ِزير  ون  ج  ز  غ  ا)ت  ه  ت ح  ا ا ي ف  ه  ت ح  ي ف  وم  ف  ون  الرُّ ز  غ  هلل ، اهلل ، ث مَّ ت 

ون   ز  غ  ه  اهلل   ث مَّ ت  ت ح  ي ف  ال  ف  جَّ ا اهلل()ث مَّ ولفظ ابن ماجه: ]م[،  (الدَّ ه  ت ح  ي ف  ال  ف  جَّ اتِل ون  الدَّ ق  حديث وصريح هذا ال ]صحيح: جه[. ت 

طاعنة يف منظمة وشرٍّ أمة  . والدجال األخرى، ويدل على أن الدجال أمة تلويدل أن اإلسالم يصارع أمًما وسيصرعها واحدة 

بدأ ظهور أمر هذه األمة بعد فتح  وقد. ، وآخرهم الذي يقضي عليه عيسى ابن مريملةويقودها دجاجأسسها يهودي القدم، 

ان عليه السالم، وبفتح عاصمتهم الدينية الفاتيك القسطنطينية حتى هيمنوا على العالم، وتنتهي هذه الهيمنة بنزول عيسى

 وقد ذكر هذا الحديث أربع أمم )العرب وفارس والروم والدجال( واألمة الخامسة ذ كرت يف أدلة أخرى وهي يأجوج  .)روما(

 .بأمر اهلل ومأجوج متمثلة بالصين وما جاورها من الكوريتين واليابان. وسيعمها اإلسالم
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  وواجباتها، وسننها:: يف شروط الصالة، وأركانها، املبحث الرابع

 فال تصح من كافر؛ لبطالن عمله. اإلسالم:-1 

 .وغير المميز ،ن؛ لعدم تكليفهفال تصح من مجنو :لتمييزا-2 

ثين الطهارة- 3  د  ن يف حديث اب-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله فال تصح بغير الطهارة؛  مع القدرة: من الح 

  .]م[ل اهلل صالة بغير طهور( )ال يقبعمر: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ) لقوله تعالى: ؛قت للصالة المؤقتةالو دخول-4

 بالصلوات-ملسو هيلع هللا ىلص- النبيَّ  حين أمَّ -عليه السالم-ولحديث جبريل، [103]النساء: (ہ

 فال تصح الصالة قبل .]صحيح: حم، ت، ن[الوقتين وقت(  )ما بين هذينالخمس، ثم قال: 

  دخول وقتها، وال بعد خروجه، إال لعذر.

 ٻ ٻ ٻ ٻ پ) لقوله تعالى: ؛العورة مع القدرة بشيء ال يصف البشرة ستر-5

بخمار( إال  )بالغ( بل اهلل صالة حائض  )ال يق :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله . [31]األعراف:(   پ پ

  ]صحيح: د، ت، جه[.

)إذا صليت يف ثوب  لجابر:-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة

واألولى واألفضل أن  .]ق[ فاتزر به( ابه، وإن كان ضيقً فالتحف  اواحد، فإن كان واسعً 

س نهى الرجل أن يصلي يف الثوب لي-ملسو هيلع هللا ىلص-ا من الثياب؛ ألن النبي يجعل على عاتقه شيئً 

 على عاتقه منه شيء. 

-المحارمأي غير -والمرأة كلها عورة إال وجهها وكفيها، إال إذا صلَّت أمام األجانب 

)ال يقبل : -ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  ،]صحيح: ت[)المرأة عورة(  :-ملسو هيلع هللا ىلص-تغطي كل شيء؛ لقوله  فإنها

 ]صحيح: د، ت، جه[. اهلل صالة حائض إال بخمار(

(   ۇ ڭ)لقوله تعالى:  ؛القدرة معصالته ان مكواب النجاسة يف بدنه وثوبه اجتن-6 

ثر: ب انِ  لما-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  ،[4]المدَّ ذَّ ِن ي ع  ي  ب ر  رَّ بِق  لِهِ ): م  ت ن ِزه  ِمن  ب و  ان  ال  ي س  ك  ر  ف  خ  ا اآل  أ مَّ  ،]ق[ (و 
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حه، )تحتُّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضألسماء يف دم الحيض يصيب الثوب: -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله 

وا على يق)أرألصحابه وقد بال األعرابي يف المسجد: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله و ]ق[،ثم تصلي فيه( 

   .]خ[ من ماء( بوله سجاًل 

ہ  ) لقوله تعالى: ؛، وصالة الخوفيف غير نافلة السفر القبلة مع القدرة استقبال-7

غ قمت إلى الصالة فأسب)إذا ولحديث: ، [144]البقرة:(   ہ ہ ھ ھ 

  .]ق[الوضوء، ثم استقبل القبلة( 

والواجب يف حق المشاهد للكعبة إصابة عين القبلة يف غير الصف الطويل، ويف حق غير 

ہ ہ ہ )لقوله تعالى:  ب العين؛وال يضر إن لم يص المشاهد إصابة الجهة،

،  شطره: أي جهتهو ،[144]البقرة:(   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

ًدا لهم جهة الجنوب كاملة ألهل المدينة-ملسو هيلع هللا ىلص-لقولهو رِِب ) :محد  غ  ال م  رِِق و  ش  ا ب ي ن  ال م  م 

ة   ومقدار  درجة( 90والجهات أربع، وتقدر كل جهة بـ ) ]صحيح: ت، ن، جه، ك[.( ِقب ل 

درجة( لشمال المصلي، وما زاد  45درجة( ليمين المصلي، و) 45) االنحراف الجائز

 على ذلك فهو انحراف عن الجهة، وال يعد متوجًها إلى القبلة.

وقد تطورت التقنيات الحديثة؛ فأصبحت إصابة عين القبلة ممكنة من كل مكان يف  

كبيرة قل الواألصل أن تزود وسائل الن ،، حتى من فوق الطائرة والسفينة والقطاراألرض

 حري.ن يصلي قدر استطاعته بعد التفعليه أ ك، فإن لم يتوفر ذلبمصليات محددة للقبلة

تحدث سيف تحديد عين القبلة فيما ي   يجب أن يستفاد من هذه التقنياتوأما المساجد ف

بني من المساجد قبل وجود هذه التقنية وهو مصيب للجهة فقد مضى  قد أما ما، بناؤه

الجواز والصحة، وال يجوز هدمه لتعديله، وال حرف الصفوف عن على ما سلف من 

 البناء؛ فإن يف ذلك غلًوا وهدًرا للمال.



 69الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 وأركانها، وواجباتها، وسننها:المبحث الرابع: يف شروط الصالة، /الباب الثاين: الصالة.

 

:  فلحديث وأما سقوط القبلة يف السفر يف صالة النافلة- ال  ، ق  ر  م  ان  النَّ )اب ِن ع  -ملسو هيلع هللا ىلص-بِيُّ ك 

ل ي ائِض   ي ص  ر  ي ِل، إاِلَّ الف  ال ة  اللَّ اًء ص  ت  بِِه ي وِمئ  إِيم  ه  جَّ ي ث  ت و  تِِه، ح  اِحل  ل ى ر  رِ ع  ف  فِي السَّ

تِهِ  اِحل  ل ى ر  ي وتِر  ع    .]خ[( و 

والنية تتبع العلم، ومحلها  .[]خ)إنما األعمال بالنيات( : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله استمرار النية؛-8 

 القلب.

 . ، وال جهاًل ا، وال سهوً ا، ال تسقط عمًد اوأركانها أربعة عشر ركنً 

  وبيانها كما يلي:

، [238:]البقرة(   پ پ پ)لقوله تعالى: ؛الى القادر منتصبً يف الفرض ع القيام-1

ل  لعمران بن حصين:  :-ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  طع ، فإن لم تستاًد ، فإن لم تستطع فقاعاقائمً  )ص 

القيام يف الفريضة لعذر، كمرض وخوف وغير ذلك، فإنه ي عذر  فإن ترك ]خ[، فعلى جنب(

 أو على جنب. ابذلك، ويصلي حسب حاله قاعًد 

ة ، لكن صالة القائم فيها أفضل من صالاأما صالة النافلة: فإن القيام فيها سنة وليس ركنً  

  .]م[ د على النصف من صالة القائم()صالة القاع :-ملسو هيلع هللا ىلص-القاعد؛ لقوله 

رضي اهلل -لما ورد عن جابر  كرسي أفضل من القعود على الكرسي؛  غيروالقعود من 

مى بها ثم قال:  يلما رأى مريًضا يصلّ -ملسو هيلع هللا ىلص-أّن النبيَّ -عنه ها ور  صل  )على وسادة، أخذ 

، وإال فأوِم إيماًء، واجعل  سجود ك أخفض  من ركوِعك  (على األرض إن استطعت 

 ن عجزكالسجود لم   من أداء ما يستطيع أداؤه،وألنه مع الكرسي ال يتمكن   .]صحيح: هق[

 عن القيام.

رسي الصالةو    حاالت: من ال تخلو على الك 

أن يكون  عاجًزا عن القيام والركوع والسجود: فيجوز له أن يصلي  جالًسا، ويومئ   األولى:

ه أخفض  من ركوِعه بركوِعه وسجوِده،  ؛ لحديث جابر السابق.ويجعل  سجود 
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ة  شديدة  أو زيادة  يف المرِض،  أن الثانية : يكون  قادًرا على بعِض القياِم وال يلحق ه معه مشقَّ

 يئہ لقوله تعالى: ؛ففي هذه الحالِة يصلي قائًما حسب  استطاعتِه، فإذا شّق عليه جلس  

 [. 16: التغابن] ھىئ ہ ہ

ة  شديدة  أو زيادة  يف المرِض، ف الثالثة : ه مع القيام مشقَّ  ي هذه الحالِة يصليفأن يلحق 

  ؛ لحديث عمران السابق.جالًسا

: أن يكون  عاجًزا عن الركوِع على هيئتِه مع القدرِة على القياِم، ففي هذه الحالِة ال  الرابعة 

 ؛الركوِع، ويومئ بالركوِع قائًما يجوز  له الجلوس  وال يسقط  عنه القيام  وال الرفع  بعد  

 .]ق[( فأتوا منه ما استطعتم)إذا أمرتكم بأمر : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله 

 ِة على القياِم، ففي هذه الحالةِ أن يكون  عاجًزا عن السجوِد على هيئتِه مع القدر الخامسة :

 ال يجوز  له الجلوس  وال يسقط  عنه القيام  وال القيام  من الركوِع، ويومئ  بالسجودِ جالًسا. 

زئه غيرها؛ لقوله وهي قول )اهلل أكبر( ال  اإلحرام يف أولها: تكبيرة-2 يء للمس-ملسو هيلع هللا ىلص-ي ج 

ها )تحريمها التكبير وتحليل :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله ]ق[،  )إذا قمت إلى الصالة فكبر(: الصالةيف 

  تنعقد الصالة بدون التكبير. فال  .]صحيح: د، ت، جه[ التسليم(

ن لم لم )ال صالة: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله ؛والبسملة جزء منها مرتبة يف كل ركعة الفاتحةقراءة -3

   .]ق[يقرأ بفاتحة الكتاب( 

ا لم يتمكن معه ، أو أدرك من قيامه ماويستثنى من ذلك المسبوق: إذا أدرك اإلمام راكعً 

)إذا جئتم إلى الصالة ونحن سجود فاسجدوا، وال  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛من قراءة الفاتحة

أبي بكرة، أنه  ولحديث ]صحيح: د، جه[،تعدوها شيًئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصالة( 

-وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي -ملسو هيلع هللا ىلص-انتهى إلى النبي 

 ؛إلى الركوع قبل الصف فإنه مكروه )وال تعد( ،[خ] (دع  ا وال ت  زادك اهلل حرًص ): فقال-ملسو هيلع هللا ىلص

 ولم يأمره بإعادة الركعة.
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(   گ ڳ ڳ ڳ ڳ)لقوله تعالى:  ؛الركوع يف كل ركعة-4

  .]ق[( ا)ثم اركع حتى تطمئن راكعً  الصالة:يف للمسيء -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  ،[77]الحج:

)واركع يف حديث المسيء: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛االرفع من الركوع واالعتدال منه قائمً -6، 5

  (.اثم ارفع حتى تعتدل قائمً  احتى تطمئن راكعً 

حديث المسيء:  يف-ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  ،[77]الحج:(   ڳ ) لقوله تعالى: ؛السجود-7

ويكون السجود يف كل ركعة مرتين على األعضاء  (.احتى تطمئن ساجًد  )ثم اسجد

)أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة وفيه:  لسبعة المذكورة يف حديث ابن عباسا

  .]ق[والركبتين، وأطراف القدمين(  ،واليدين-أنفهوأشار بيده إلى -

 )ثم ارفعللمسيء: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛من السجود والجلوس بين السجدتين الرفع-9، 8

  (.احتى تطمئن جالًس 

وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب يف كل  يف جميع األركان: الطمأنينة-10

المسيء بها يف صالته يف جميع األركان، وألمره له بإعادة الصالة -ملسو هيلع هللا ىلص-ركن؛ ألمره 

  لتركه الطمأنينة فيها.

: ": ابن مسعود حديثل ؛األخير التشهد-11 د  هُّ ض  التَّش  ر  ن  ي ف 
ب ل  أ  ِة ق  ال  ي الصَّ

نَّا ن ق ول  فِ ك 

ول  اهللِ  س  ال  ر  ق  ، ف  ائِيل  ِميك  ل ى ِجب رِيل  و  م  ع  ال  ل ى اهللِ، السَّ م  ع  ال  ول  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-السَّ ق  ا، ال  ت  ذ  ك  وا ه 

ول وا: التَّ  ل كِن  ق  ، و  م  ال  و  السَّ لَّ ه  ج  زَّ و  إِنَّ اهلل  ع  م  ف  ال  ، السَّ الطَّي ب ات  ات  و  و  ل  الصَّ ِه و  ِحيَّات  لِلَّ

، أ   الِِحين  ل ى ِعب اِد اهللِ الصَّ ع  ي ن ا و  ل  م  ع  ال  ه ، السَّ ات  ك  ب ر  ة  اهللِ و  م  ح  ر  ا النَّبِيُّ و  يُّه 
ي ك  أ  ل  د  أ ن  ال  ش  ع  ه 

ب   ًدا ع  مَّ ح  د  أ نَّ م  ه  أ ش  ول ه  إِل ه  إاِلَّ اهلل ، و  س  ر  ه  و   "قبل أن يفرض" قوله:فدل  .]صحيح: ن[ (د 

 لفاظبأ قد وردووهذه الصيغة للتشهد ثابتة يف الصحيحين وغيرهما،  ؛على أنه فرض

 .وما صحَّ منها أجزأ متعددة
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)صلوا كما رأيتموين فعله، وداوم عليه، وقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-ألنه  ؛للتشهد األخير الجلوس-12 

  .]خ[أصلي( 

نه: فيقول عن يمي .]صحيح: د، ت، جه[)وتحليلها التسليم(  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛التسليم–13

جابر بن  ؛ لحديثره: السالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهلل، وعن يسا

قلنا: السالم عليكم ورحمة اهلل السالم -ملسو هيلع هللا ىلص-كنا إذا صلينا مع رسول اهلل )سمرة، قال: 

 .[م] (الجانبينة اهلل، وأشار بيده إلى عليكم ورحم

م بيانه ترتيب-14 لوا كما )صفعلها مرتبة، وقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-ألن النبي  ؛األركان على ما تقدَّ

ا [،]خ رأيتموين أصلي( ه  لَّم   المسيء يف صالته بقوله: )ثم( التي تدل على الترتيب. وع 

ا ويجب للسهو عنه ،وجهاًل  ا، وتسقط سهوً ا، تبطل الصالة بتركها عمًد عشرةوواجباتها 

 .سجود السهو

ا من نسي افالفرق بينها وبين األركان: أن من نسي ركنً    لم تصح صالته إال باإلتيان به، أمَّ

 جبات. فاألركان أوكد من الوا ؛أجزأ عنه سجود السهو اواجبً 

  وبيانها على النحو اآلتي:

ل ابن لقو االنتقال؛وهو ما يسمى بتكبير  التكبيرات غير تكبيرة اإلحرام، جميع-1

  .]صحيح: ت، ن[ر يف كل رفع وخفض وقيام وقعود( يكب-ملسو هيلع هللا ىلص-)رأيت النبي مسعود: 

 )صلوا كما رأيتموين أصلي( :-ملسو هيلع هللا ىلص-عليه إلى أن مات، وقد قال -ملسو هيلع هللا ىلص-فقد واظب النبي  

  .]خ[

)كان رسول اهلل لحديث أبي هريرة:  ؛لْلمام والمنفرد "سمع اهلل لمن حمده": قول-2

يقوم إلى الصالة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع اهلل لمن حمده  يكبر حين-ملسو هيلع هللا ىلص-

  .]م[ ل وهو قائم: ربنا ولك الحمد(حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقو
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للمأموم فقط، أما اإلمام والمنفرد فيسن لهما الجمع  "ربنا ولك الحمد"قول: -3

 )وإذا قال: سمع اهلل لمنبينهما؛ لحديث أبي هريرة المتقدم، ولحديث أبي موسى وفيه: 

  .]م[مده، فقولوا: ربنا لك الحمد( ح

  مرة يف الركوع. "سبحان ربي العظيم"قول: -4

عني ي-)كان ذيفة يف حديثه: لقول ح ؛مرة يف السجود "سبحان ربي األعلى"قول: -5

يف سجوده: سبحان ربي األعلى( يف ركوعه: سبحان ربي العظيم. و يقول-ملسو هيلع هللا ىلص النبي

  .]صحيح: ع[

بين  كان يقول-ملسو هيلع هللا ىلص-لحديث حذيفة: أن النبي ؛بين السجدتين "رب  اغفر لي"قوله: -6

  .]صحيح: ن، جه[)رب اغفر لي. رب اغفر لي( ن: السجدتي

فإنه ال يجب عليه لوجوب متابعته؛ ألن  ،اعلى غير من قام إمامه سهوً  التشهد األول-7

د  إليه، وجبره لما نسي التشهد األ-ملسو هيلع هللا ىلص-النبي  د األول والتشه .]ق[لسهو ا بسجودول لم ي ع 

التحيات هلل والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته، )هو: 

عبده  ا، وأشهد أن محمًد السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين، أشهد أن ال إله إال اهلل

   .]ق[ (ورسوله

ركعتين )إذا قعدتم يف كل : اابن مسعود مرفوعً  لحديث األول؛لتشهد لالجلوس -8

طِ )ولحديث رفاعة بن رافع:  ]صحيح: حم، ن[،فقولوا: التحيات هلل(  س  ي و 
ت  فِ ل س  ا ج  إِذ   ف 

) د  هَّ ى ث مَّ ت ش  ر  ك  ال ي س  ِخذ  ت رِش  ف  اف  ، و  ئِنَّ م  اط  ِة ف  ال    .]حسن: د، طب، هق[ الصَّ

 تركها جميًعا، وال تركتعمد ، وال يجوز عمًداسهًوا وال تبطل الصالة بتركها وهي التي ال 

 . -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبي بعضها شعاًرا، أو تمذهًبا، ما دام أنها سنة ثابتة

 واألكمل الحرص عليها كاملة.

 .وسنن أقوال ،نوعان: سنن أفعال سننهاو
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 :األفعالأما سنن  -

وحطهما عقب ذلك،  ،وعند الرفع منه ،وعند الركوع ،رفع اليدين مع تكبيرة اإلحرام

ظره ون صدره أثناء القيام الذي قبل الركوع، ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت 

ع يف وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي األصاب ،اوتفرقته بين قدميه قائمً  ،إلى موضع سجوده

ه حياله، والبداءة يف سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم وجعله رأس   ،ومد ظهره فيه ،ركوعه

ته وأنفه وتمكين أعضاء السجود من األرض ، ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن جبه

هما على قدميه وجعل بطون أصابع نصبوتفريقه بين ركبتيه و ،فخذيه وفخذيه عن ساقيه

يف  ورفع يديه أواًل  ،ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة األصابع ،األرض مفرقة

ش يف واالفترا ،ر قدميه واعتماده على ركبتيه بيديهوقيامه على صدو ،قيامه إلى الركعة

وضع و كل جلوس يعقبه سالم،والتورك يف  ،الجلوس بين السجدتين ويف التشهد األول

 التشهد إال وكذا يف ،اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي األصابع بين السجدتين

تها عند ويشير بسباب وسطىأنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويلحق إبهامها مع ال

 . يف تسليمها وشمااًل والتفاته يمينً  ،التشهد والدعاء

 :وأما سنن األقوال-

 وله صيغ متعددة صحيحة كلها مجزئة. :دعاء االستفتاح-1

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم. صيغه حالتعوذ: وأص-2 

 .ةالصلوات السريواإلسرار يف  ،والمنفرد يخيريف الصلوات الجهرية، لْلمام الجهر -3

  .قول: آمين-4

 .السوريف ويكره  آليات،ويحرم التنكيس يف ا :الزيادة على قراءة الفاتحة-5

 بالذكر أو الدعاء. لزيادة على تسبيح الركوع والسجودا-6 
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ل  )قول: -7 ، أ ه  د   ب ع 
ء  ي  ا ِشئ ت  ِمن  ش  ء  م  ِمل  ِض، و  ء  األ  ر  ِمل  اِت و  او  م  ء  السَّ الثَّن اِء ِمل 

دُّ  د  ِمن ك  ال ج  ا ال ج  ع  ذ  ن ف  ال  ي  ، و  ن ع ت  ا م  ع طِي  لِم  ال  م  ، و  ط ي ت  ا أ ع  انِع  لِم  ِد، ال  م  ج  ال م  يف  .]م[( و 

 االعتدال من الركوع.

افِنِي )وهو:  لي( بين السجدتين على قول )رب اغفرزاد ما -8 ع  ِدنِي، و  اه  نِي، و  م  ح  ار 

نِي ق  ز  ار   ]م[.( و 

عامة وردت إنما ، وقولها يف الصالة ولم يرد ما يدل على-ملسو هيلع هللا ىلص-الصالة على النبي -9

ل ى ) :كملهاأو اللهم صل على محمد، :أقلهاو ،منها أجزأ ما صحَّ وبألفاظ  ل  ع  مَّ ص  اللَّه 

اهِ  ل ى آِل إِب ر  ع  ، و  اِهيم  ل ى إِب ر  ي ت  ع  لَّ ا ص  م  ، ك 
د  مَّ ح  ل ى آِل م  ع   و 

د  مَّ ح  مِ م  ، إِنَّك  ح  ، يم  ِجيد  يد  م 

مَّ ب اِرك   ه  اِهيم  إِنَّك   اللَّ ل ى آِل إِب ر  ع  ، و  اِهيم  ل ى إِب ر  ك ت  ع  ا ب ار  م  ، ك 
د  مَّ ح  ل ى آِل م  ع   و 

د  مَّ ح  ل ى م  ع 

ِجيد   ِميد  م  أتباعه على  وآل إبراهيم: (3) .على دين اإلسالمأتباعه  :هنا وآل محمد .]ق[ (ح 

 الحنيفية.

                                  
 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ يئ قال تعالى: (3) 

فالخطاب يف اآلية صريح للمؤمنين بأن اهلل يصلي عليهم جميًعا، ولم يخاطب  ىئ يث ىث مث جث ىتيت مت خت حت جت

 بني هاشم خاصة، وختمت اآلية بأنه رحيم بالمؤمنين جميًعا، وليس ببني هاشم خاصة. هذا بالنسبة آلل محمد. 

لحون كانت الصالة على محمد وعلى لما كان السالم يف التشهد على محمد وعلى جميع أتباعه وهم عباد اهلل الصا-أيًضا-ومن القرائن 

ومما جاء يف القرآن بمعنى األتباع )آل فرعون( ومما ورد من الشواهد العربية قول عبد المطلب يف  جميع أتباعه يف الصالة اإلبراهيمية.

 حادثة الفيل: 

 .وانصر على آل الصليب ... وعابديه اليوم آلك                      

ذهب نشوان الحميري إمام اللغة ومن  المحققين وإليهوهو اختيار األزهري وغيره من  مسلمصحيح يف شرح  النوويوهذا الذي رجحه 

 شعره يف ذلك:

 آل النبي هم أتباع ملته ... من األعاجم والسودان والعرب                

 لو لم يكن آله إال قرابته ... صلى المصلي على الطاغي أبي لهب               

 ېفقوله: ) ىئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ يئ ل إبراهيم فقال تعالى:أما آ

 دليل قطعي بأن  آل إبراهيم وأولى الناس به هم أتباعه من المؤمنين ال اليهود المنتسبين إليه دًما وعرًقا ال دينًا ومنهجًا.  ( ې
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ِخرِ، )بذلك حيث قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-ألمره التعوذ من أربع؛-10 ِد اآل  هُّ م  ِمن  التَّش  ك  د  غ  أ ح  ر  ا ف  إِذ 

م   ال م  ي ا و  ح  ت ن ِة ال م 
ِمن  فِ ب رِ، و  اِب ال ق  ذ  ِمن  ع  ، و  نَّم  ه  اِب ج  ذ  : ِمن  ع  ب ع   ِمن  أ ر 

ذ  بِاهللِ وَّ ي ت ع  ل  ، اِت ف 

جَّ  ِسيِح الدَّ ر  ال م  ِمن  ش    .]م[ (الِ و 

 قبل السالم. مطلًقاالدعاء -11

-ملسو هيلع هللا ىلص- هوالجهر بالبسملة واإلسرار بها كل ذلك منقول عن، وعدمه قنوت الفجروأما -

د الفاتحة فهي مما نقله القراء باإلجماع بالسنبتداء ، وأما المجيء بالبسملة يف وأمره واسع

 واإلسناد مقدم على أي ،وأما الخالف فهو بين الفقهاء ال القراء-ملسو هيلع هللا ىلص- المتصل إلى النبي

  .اجتهاد

 اسببً -الواجبة غيرِ -ن هذه السنن مِ  واجعلال فقه  لهم، ن ن المسلمين م  ومما يؤسف أن مِ 

ل يف أهل مبه عن غيره ونوشعاًرا يتميزيف تفرقة المسلمين،  ، وأعظم من ذلك أن ي دخ 

ج بناًء على هذه السنن ا المسلمين ، فمزقوالتي تصح الصالة بدونها السنة وي خر 

دة مع أن االجتماع واأللفة والوحى إلى فتن واقتتال يف كثير من األحايين مما أدّ  ؛وفرقوهم

ات، والفرقة والنزاع من المحرمات، فتركوا الواجب وارتكبوا المحرم بسبب من الواجب

 المندوب.

                                  
ت أهل أبدل أصلها وقيل، وبهذا فكل من يرجع إليك ملة فهو من آلك. ا لتحركها وانفتاح ما قبلهاأصل )آل( أول قلبت واوه ألفً وذلك أن 

، ولهذا أتت بمعنى القرابة. فهو من المشترك والقرائن تحدد معناه. وقد ورد يف السنة ا لسكونها بعد همزة مفتوحةهاؤه همزة ثم الهمزة ألفً 

لقرائن، وورد بمعنى القرابة يف مسألة تحريم الزكاة وذلك يف قوله )آل محمد( بهما ففي الصالة اإلبراهيمية بمعنى األتباع؛ لما سبق من ا

ة  »: -ملسو هيلع هللا ىلص- ق  د  ل ون  الصَّ أ ك   ال  ي 
د  مَّ ح  ت  أ نَّ آل  م  ِلم  ا ع  وقرابته -ملسو هيلع هللا ىلص-وسيأتي يف باب الزكاة أن من تحرم عليهم الزكاة هو محمد]خ[.  «أ م 

اللة بة والسهذا الحكم إلى الساللة فقد خلط بين القرا جميًعا؛ وأما من استجرَّ لمقاصد شرعية، وقد انتهى هذا الحكم بموتهم وقد ماتوا 

وال شرًعا. وأما الساللة فهي باقية إلى قيام الساعة ما داموا  بالقرب ال لغةً  ما وراءهاوقد انتهت بموتهم وال يوصف فالقرابة درجات أربع 

 والحكم متعلق بذوي القربى ال بالساللة. يتناسلون.

 مطلًقا، وإنما ورد )أهل البيت( أو )أهل بيتي(.اللغة؛ وال من جهة الشرع من جهة  لم يسمعما مصطلح آل البيت: فوأ 

فإن قيل اصطالح وال مشاحة يف االصطالح قلنا نعم ال مشاحة يف االصطالح إال إذا أدى إلى مفسدة، وقد نشأت عن هذا االصطالح 

 وسفك دماء، وفتن ال حصر لها ومفاسد كبرى.انحرافات وعقائد باطلة، وأدت إلى حروب 
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 مبطالتها ومكروهاتها، واألذكار التي بعدها:يف املبحث اخلامس: 

يبطل الصالة ما يبطل الطهارة؛ ألن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت -1

 الصالة.

فإنه يبطلها باإلجماع؛ ألنه كالكالم، بل أشد، ولما  (القهقهة)وهو  الضحك بصوت-2

 .والتالعب المنايف لمقصود الصالة يف ذلك من االستخفاف

  .أما التبسم بال قهقهة فإنه ال يبطلها 

لم كنا نتكقال: -رضي اهلل عنه-ن أرقم فعن زيد ب ؛لغير مصلحة الصالة االكالم عمًد -3

پ  پ):يف الصالة، يكلم الرجل منا صاحبه، وهو إلى جنبه يف الصالة، حتى نزلت

   .]ق[نا بالسكوت ونهينا عن الكالم فأمر. [238]البقرة:(   پ 

  تبطل صالته. مل اأو ناسيً  فإن تكلم جاهاًل 

  لما تقدم يف الشروط. ؛االعورة عمًد كشف -4

  ألن استقبالها شرط لصحة الصالة. ؛استدبار القبلة-5

  اتصال النجاسة بالمصلي، مع العلم بها، وتذكرها إذا لم ي زلها يف الحال.-6

  بدون عذر. اترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمًد -7

 .اكل والشرب عمًد العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، كاأل-8

 ن القيام شرط لصحتها. أل ؛االستناد لغير عذر-9

د زيادة ركن فعلي كالزيادة يف الركوع والسجود؛ ألنه -10  يخل بهيئتها، فتبطلتعمُّ

 .اإجماعً 

د تقديم بعض األركان على بعض؛ -11  ألن ترتيبها ركن، كما تقدم.تعمُّ

د السالم قبل إتمامها.-12   تعمُّ

د تع-13   قراءة الفاتحة؛ ألنها ركن. إحالة المعنى يفمُّ
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 م عليه؛ ألن استدامة النية شرط.فسخ النية بالتردد بالفسخ، وبالعز-14

وهديه يف -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي  سنة  لمخالفة ذلك  ؛لى الفاتحة يف الركعتين األولييناالقتصار ع-1

 الصالة.

، لكن إن كررها لحاجة؛ كأن -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي  سنة  -اأيًض -لمخالفة ذلك  ؛تكرار الفاتحة-2

بأس  يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها، فأراد تكرارها ليحضر قلبه، فال

رُّ    ه  ذلك إلى الوسواس.بذلك، لكن بشرط أال ي ج 

يف  حين سئل عن االلتفات-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛لتفات اليسير يف الصالة بال حاجةيكره اال-3

أما  ؛: السرقةواالختالس ]خ[،تلسه الشيطان من صالة العبد( يخ )هو اختالسالصالة: 

ل عن يساره يف الصالة ثالثً   اإذا كان االلتفات لحاجة فال بأس به، كمن احتاج إلى أن يتف 

ها خافت على صبيّ  وكمن، -ملسو هيلع هللا ىلص-إذا أصابه الوسواس، فهذا التفات لحاجة، أمر به النبي 

ص له يف االلتفات اليسير، أما إذا التفت الشخالضياع، فصارت تلتفت يف الصالة؛ هذا ك

 حوه.ذلك بغير عذر من شدة خوف ون بكليته أو استدبر القبلة، فإنه تبطل صالته، إذا كان

 ألن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران. ؛تغميض العينين يف الصالة-4

  ، وقد ن هينا عن التشبه بالكفار.اوقيل: يشبه فعل اليهود أيًض  

 ولكن من ال يخشع إال به فال حرج.

حدكم أ )اعتدلوا يف السجود، وال يبسط: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛افتراش الذراعين يف السجود-5

 .]خ[ ذراعيه انبساط الكلب(

 . األرض، وال يتشبه بالحيوان فينبغي للمصلي أن يجايف بين ذراعيه، ويرفعهما عن 

لما فيه من انشغال القلب المنايف للخشوع المطلوب يف  ؛كثرة العبث يف الصالة-6

  الصالة.
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ر  -7 صُّ ر  .]خ[( اهي أن يصلي الرجل مختصرً )ن   هريرة:لحديث أبي  ؛الت خ  والتخصُّ

ع   ض  ست دّق  يدالواالختصار يف الصالة: و  ة، وهي وسط اإلنسان الم  رِ والخاِصر  ص  على الخ 

  .خ[]ا الكراهة: بأن اليهود تفعله  تعالى عنهفوق الوركين. وقد عللت عائشة رضي اهلل

ل  وتغطية الفم يف الصالة- 8 د  عن -ملسو هيلع هللا ىلص-)نهى رسول اهلل : قاللحديث أبي هريرة  ؛السَّ

  .]حسن: د، ت[الصالة، وأن يغطي الرجل فاه( السدل يف 

 والسدل: أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه، وال يردَّ طرفيه على الكتفين.  

 الثوب حتى يصيب األرض، فيكون بمعنى اإلسبال. وقيل: إرسال

)أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن يجعل  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛مسابقة اإلمام-9

  .]ق[ر، أو يجعل صورته صورة حمار( اهلل رأسه رأس حما

 .لكة عن فعل ذمن توضأ وأتى المسجد يريد الصال-ملسو هيلع هللا ىلص-لنهيه  ؛تشبيك األصابع-10

 فكراهته يف الصالة من باب أولى. ]صحيح: ك[،

 كراهة الوأما التشبيك خارج الصالة ف ؛بعضها يف بعض والتشبيك بين األصابع: إدخال 

له  ؛فيه، ولو كان يف المسجد  .]خ[. إياه يف قصة ذي اليدين-ملسو هيلع هللا ىلص-لِِفع 

ة أن يسجد على سبع-ملسو هيلع هللا ىلص-)أ مر النبي لحديث ابن عباس قال:  ؛ك فُّ الشعر والثوب-11

   .]ق[م، وال يكفَّ ثوبه وال شعره( أعظ

ضمهما، وقد يكون بمعنى المنع، ال يجمعهما وي والكّف: قد يكون بمعنى الجمع، أي

  وكله من العبث المنايف للخشوع يف الصالة. ؛يمنعهما من االسترسال حال السجودال  أي

)ال صالة بحضرة : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛ة الطعام، أو وهو يدافع األخبثينالصالة بحضر-12

   .]م[وال وهو يدافعه األخبثان( الطعام، 

أما كراهة الصالة بحضرة الطعام: فذلك مشروط بتوقان نفسه إليه ورغبته فيه، مع قدرته 

، لكنه صائم، أو شبعان ال افلو كان الطعام حاضرً  ؛بين يديه اعلى تناوله، وكونه حاضرً 

 .ففي ذلك كله ال يكره له الصالة بحضرته يشتهيه، أو ال يستطيع تناوله لشدة حرارته،
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وأما األخبثان: فهما البول والغائط. وقد نهي عن ذلك كله؛ لما فيه من انشغال قلب 

 المصلي، وتشتت فكره، مما ينايف الخشوع يف الصالة. 

  وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما.

ء م يرفعون أبصارهم إلى السما)لينتهين أقوا: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛رفع البصر إلى السماء-13

  .]م[ الصالة، أو لتخطفن أبصارهم( يف

 من األذكار بعد الصالة يجهر  -ملسو هيلع هللا ىلص-ما ثبت عن النبي  يقول   أنويستحب بعد المكتوبة 

  :كاآلتي هيو ،بحيث ال يشوش على من بجانبه جهًرا خفيًفا بها كّل مصلٍّ بمفرده

 السالم، منكو السالم أنت اللهم)ثم يقول  .]م[ (اهلل أستغفر   اهلل أستغفر   اهلل، أستغفر  )-1

ل ه  )  .]م[( تباركت يا ذا الجالل واإلكرام ، و  ل ك  رِيك  ل ه ، ل ه  الم  ه  ال  ش  د  ح  ال  إِل ه  إاِلَّ اهلل  و 

مَّ ال   ه  ، اللَّ ِدير   ق 
ء  ي  ل  ش  ل ى ك  و  ع  ه  ، و  د  م  ال   الح  ، و  ن ع ت  ا م  ع طِي  لِم  ال  م  ، و  ط ي ت  ا أ ع  انِع  لِم  م 

دُّ  د  ِمن ك  الج  ا الج  ع  ذ  ن ف  ، )  .]ق[( ي  اه  ب د  إاِلَّ إِيَّ ع  ال  ن  ة  إاِلَّ بِاهللِ، ال  إِل ه  إاِلَّ اهلل ، و  وَّ ال  ق  ل  و  و  ال  ح 

ل ه   ، و  ل  ض  ل ه  ال ف  ة  و  م  رِه  ل ه  الن ع  ل و  ك  ين  و  ِلِصين  ل ه  الد  خ  ، ال  إِل ه  إاِلَّ اهلل  م  ن  س  الثَّن اء  ال ح 

ون   افِر    .]م[( ال ك 

تِك  -2 ِن ِعب اد  س  ح  رِك  و  ك  ش  رِك  و  ل ى ِذك  مَّ أ ِعن ي ع    .]صحيح: حم، د، ن، مه، حب، ك[. الله 

رِيك  ل ه  -3 ه  ال  ش  د  ح  ل  ال  إِل ه  إاِلَّ اهلل  و  ل ى ك  و  ع  ه  ي ِميت  و  يِي و  ، ي ح  د  م  ل ه  ال ح  ل ك  و  ، ل ه  ال م 

ِدير    ق 
ء  ي   .ا بعد المغرب(وعشرً  ،ا بعد الفجر)عشرً . ش 

وِل ): الكرسي آية قراءة-4 ه  ِمن  د خ  ن ع   ل م  ي م 
ت وب ة  ك   م 

ة  ال  ل  ص  ب ر  ك  ِسي  د  ر  ة  ال ك   آي 
أ  ر  ن  ق  م 

نَِّة  وت  ال ج  ن  ي م 
  .: كن، طب[]حسن (إاِلَّ أ 

 وبعد الفجر والمغرب ثالًثا.؛ مرة كل صالةالمعوذتين دبر قراءة اإلخالص و-5

، )أنه قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-يقول ما ثبت عن النبي -6 ثِين  ث ال  ًثا و   ث ال 
ة  ال  ل  ص  ب رِ ك  ي د 

بَّح  اهلل  فِ ن  س  م 

ام   : ت م  ال  ق  ، و  ع ون  س 
تِ ة  و  ع  س 

ت ِلك  تِ ، ف  ثِين  ث ال  ًثا و  بَّر  اهلل  ث ال  ك  ، و  ثِين  ث ال  ًثا و  ِمد  اهلل  ث ال  ح  ِة: او  ل ِمائ 
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، ل   رِيك  ل ه  ه  ال  ش  د  ح  ت  ال  إِل ه  إاِلَّ اهلل  و  ِفر  ِدير  غ   ق 
ء  ي  ل  ش  ل ى ك  و  ع  ه  د  و  م  ل ه  ال ح  ل ك  و  ه  ال م 

رِ  ب ِد ال ب ح  ان ت  ِمث ل  ز  إِن  ك  اه  و  ط اي     .]م[ (خ 

 يختم بالدعاء بما شاء من خيري الدنيا واآلخرة وقبول صالته، وإن كان بعد الفجر-7

شمس ثم يذكر اهلل حتى تطلع ال احسن له أن يأتي بأدعية الصباح ثم يعقب بأذكار الصب

 ليحصل على ثواب حجة وعمرة. ؛وترتفع بمقدار ربع ساعة ثم يصلي ركعتين أو أكثر

 وإن كان بعد المغرب جاء بأدعية المساء وأذكار المساء إن لم يقلها قبل غروب الشمس.

 ن؛يديالابع بأص ي ضبط عددهمن السنة أن الذكر هلل يكون باللسان، واستحضار يف القلب، و

 والدليل على ذلك ما يلي:

ح( التسبي يعقد  -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رسول رأيت)بن عمرو رضي اهلل عنهما قال:  اهلل عبد نع–1

 .شاذة )بيمينه(ورواية أبي دواد:   .، ت، ن، ك[صحيح: د]

 وال يؤخذ من هذا الحديث اإللزام باليمين ألمور:

 أن زيادة بيمينه شاذة، وال تقدم على عموم التسبيح باألنامل. األول:

 أنها حكاية فعل، واألفعال ليس لها صيغة؛ فال يؤخذ منها الوجوب وال اإللزام. الثاين:

 أن العقود موجودة يف اليمين والشمال. الثالث:

أن الحديث من دون الزيادة الشاذة يتوافق مع حديث ي سيرة اآلتي، فيتوافق فعله  الرابع:

 مع قوله.

التَّس  ): -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رسول لنا قال: قالت عنها اهلل رضي يسيرة عن–2 ِليِل و  نَّ بِالتَّه  ي ك  ل  بِيِح ع 

ن   ِقد  اع  ة ، و  م  ح  ي ن  الرَّ ت ن س  ل ن  ف  ف  غ  ال  ت  ِديِس، و  التَّق  ت ن ط ق ات  و  س  ت  م  ئ وال  س  نَّ م  إِنَّه  اِمِل ف   (بِاأل  ن 

  .]حسن: حم، د، ت، حب، ك[

 والحديث يدل على اآلتي: 
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نَّ )داللة اسم فعل األمر يف قوله: -1 ي ك  ل  د  لالستحباب (ع  ؛ فقد ورد التسبيح بغير ع 

 األنامل.

 بعد الصالة وغيرها.الذكر بضبط هذا الحكم عام -2

ن  )إطالق العقود يف قوله: -3 ِقد  اع   ولم يقيد بعقود اليمنى أو اليسرى، وال مقيد له. (و 

وكل أصبع فيها ثالثة عقود ما عدا اإلبهام؛ فيسبح بأسفلها ووسطها ورأسها، فيتم باليدين 

 ثالثين، ويضيف ثالًثا.

اِملِ )قوله: -4 فظ عام لعدد، واألنامل الباء لالستعانة؛ أي استعينوا بها يف ضبط ال (بِاأل  ن 

من باب إطالق الجزء وإرادة الكل، كتحرير رقبة أي يشمل أنامل اليمنى واليسرى، وهي 

 كل أجزائها. 

ت ن ط ق ات  قوله: )-5 س  ت  م  ئ وال  س  نَّ م  إِنَّه   أي تشهد لصاحبها يوم القيامة بذلك؛ وألن   (ف 

 له أصابع اليدين العشر خير من أن تشهد واحدة. تشهد  

مين يف اليتبًعا لسنة التيامن وهو البدء ب ؛المستحب أن يبدأ التسبيح باليمين قبل الشمال-

وبترجيل جهة اليمين قبل  ،كالبدء يف الوضوء كما سبق كل ما كان من باب التكريم:

 الشمال، وبلبس النعال يف اليمني قبل اليسرى. 

باليمين  تسبيحوقال يكتفى بال امن بأنه االقتصار على جهة واحدة،ن فهم التيأخطأ م  وقد 

القتصار افقط؛ ألنه التيامن؛ إذ التيامن فيما كل ما يفعل بالجهتين، وهو من باب البدء ال 

 االستدامة.وال 

خاتم ال حرج فيها كالسبحة، و عليه أو على ضبطهبالوسائل المعينة  االستعانة يف الذكر-

 ...التسبيح، والنوى

 :وع: يف صالة التطسداساملبحث ال

  كل طاعة ليست بواجبة. بالتطوع: المراد- 



 83الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث السادس: يف صالة التطوع:/الباب الثاين: الصالة.

 

التطوع بالصالة من أفضل القربات بعد الجهاد يف سبيل اهلل وطلب العلم؛  فضلها:-

: إِنَّ اهلل  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ لقولهالتقرب إلى ربه بنوافل الصلوات على-ملسو هيلع هللا ىلص-لمداومة النبي  ال   ق 

د   ق  لِيًّا ف  اد ى لِي و  ن  ع  ت  م  ض  ت ر  ا اف  بَّ إِل يَّ ِممَّ  أ ح 
ء  ي  ب ِدي بِش  ب  إِل يَّ ع  رَّ ق  ا ت  م  ِب، و  ر  ت ه  بِالح  ن  آذ 

تَّى أ ِحبَّه   افِِل ح  ب  إِل يَّ بِالنَّو  ت ق رَّ ب ِدي ي  ال  ع  ا ي ز  م  ي ِه، و  ل    .]خ[ (...ع 

من جنسه؛ ليزداد  الكل فرض تطوعً ، فجعل شرع سبحانه التطوع رحمة بعباده وقد 

يف الدرجات بفعل هذا التطوع، ولتكمل الفرائض، وتجبر يوم  ورفعةً  االمؤمن إيمانً 

-ن النبي ، عالنقص، كما يف حديث أبي هريرة القيامة بهذا التطوع؛ فإن الفرائض يعتريها

: ا، وإال قيل)إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصالة، فإن أتمهقال: -ملسو هيلع هللا ىلص

عه، ثم يفعل بسائ  رانظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من  تطوُّ

 ]صحيح: د، ن، جه[.األعمال المفروضة مثل ذلك( 

  على نوعين:من جهة التوقيت صالة التطوع -1

منها ما هو وعدد معين، صلوات مؤقتة بأوقات معينة، وهو  النفل المقيد: النوع األول:

، والكسوفوتر، تابع للفرائض، كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كصالة ال

وتصح بأربع  بتسليمة واحدة، ووقتها من بعد وال حد ألكثره،  ،ركعتان هوأقل ،والضحى

 ا قبل دخول وقت الظهر بربع ساعة.طلوع الشمس بربع ساعة حتى م

 األوابين.وأولها شروق، وآخرها صالة 

وال  ين،وال بسبب مع ،صلوات غير مؤقتة بأوقات معينةوهو  النفل المطلق:النوع الثاين: 

  عدد معين.

الة صفالكسوف، فوالنوع األول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض، وآكد أنواعه الوتر، 

 .صالة التراويحفاالستسقاء، 
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فضل الليل أ وصالة-النهيما عدا أوقات -يشرع يف الليل كله، ويف النهار والنوع الثاين 

  من صالة النهار.

 للتراويح، واالستسقاء، والكسوف. من صالة التطوع: تسن صالة الجماعةو

 وتقسم من جهة األسباب إلى قسمين:-2

وتحية واالستخارة، ، هي الكسوف، والخسوفو :تستحب عنده سبب ااألول: ما له 

مع ضعف يف  الحاجةصالة و وصالة التوبة وسنة الوضوء وصالة الطواف المسجد

 كعتان من غير الفريضة معر، وهي يف فضائل األعمال عمل بالضعيفي  أحاديثها، إال أنه 

 بقضاء الحاجة.الدعاء 

 لمطلق،هي النفل اوإنما تستحب مطلًقا يف غير أوقات النهي، و ،سبب االثاين: ما ليس له 

مختلف فيه، وأقل درجاته أنه يعمل به يف فضائل  صالة التسابيح، وحديثهاومنها 

ن تصلي أربع ركعات تقرأ يف كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا أ وكيفيتها:األعمال، 

فرغت من القراءة يف أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل 

تركع فتقولها وأنت راكع عشًرا، ثم ترفع رأسك من واهلل أكبر خمس عشرة مرة، ثم 

الركوع فتقولها عشًرا، ثم تهوي ساجًدا فتقولها وأنت ساجد عشًرا، ثم ترفع رأسك من 

السجود فتقولها عشًرا، ثم تسجد فتقولها عشًرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشًرا، فذلك 

 .كل ركعة تفعل ذلك يف أربع ركعات خمس وسبعون، يف

  المستمرة، وهي التابعة للفرائض. جمع راتبة، وهي الدائمة والرواتب:

 يقع يف الفرائض، كما مضى بيانه. وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي

)حفظت عن رسول وعدد الرواتب عشر ركعات، وهي المذكورة يف حديث ابن عمر: 

عد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد ركعتين قبل الظهر، وركعتين ب-ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل
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 فيها، فحدثتني-ملسو هيلع هللا ىلص-العشاء، وركعتين قبل الغداة، كانت ساعة ال أدخل على النبي 

ن المؤذن، صلَّى ركعتين(حفصة أنه كان إذا طلع الفجر، و   .]ق[ أذَّ

لم )ما من عبد مس :-ملسو هيلع هللا ىلص-ويتأكد للمسلم أن يحافظ على ثنتي عشرة ركعة؛ لقول النبي 

وهي العشر  .]م[ة( الجن يف ابيتً عة، إال بنى اهلل له يصلي هلل تعالى يف كل يوم ثنتي عشرة رك

 يف بسند حسن الترمذي ، إال أنه يكون قبل الظهر أربع ركعات، فقد زاداالمذكورة سابقً 

قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد  ا)أربعً رواية حديث أم حبيبة الماضي: 

هلل حديث عائشة رضي اول ،ة الفجر(بعد العشاء، وركعتين قبل صال المغرب، وركعتين

  .]خ[قبل الظهر(  اال يدع أربعً -ملسو هيلع هللا ىلص-)كان النبي عنها قالت: 

)ركعتا : -ملسو هيلع هللا ىلص- لقوله؛ -القبليةوهما سنة الفجر -وآكد هذه الرواتب: ركعتا الفجر 

ين: تهاتين الركع عن-عنهارضي اهلل -عائشة  ولقول [،]م جر خير من الدنيا وما فيها(الف

  .]خ[( ا)ولم يكن يدعهما أبًد 

 أواًل: تعريفها:

صالة التراويح أو صالة القيام: هي قيام شهر رمضان، وتصلى مثنى مثنى، والتراويح: 

جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، من الراحة، وهي زوال المشقة والتعب، والترويحة يف 

ان ليالي رمضقيام األصل: اسم للجلسة، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات يف 

ل أربع ركعات ترويحة مجاًزا، وسميت هذه الصالة بالترويحة لالستراحة، ثم سميت ك

 بالتراويح؛ ألنهم كانوا يطيلون القيام فيها، ويجلسون بعد كل أربع ركعات لالستراحة.

 ثانًيا: حكم صالة التراويح ووقتها.

صالة التراويح سنة يف رمضان للرجال والنساء، وهي من أعالم الدين الظاهرة، وقد سنها 

ِفر  ل  )قال: فب فيها ورغ، -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل اًبا غ  تِس  اح  اًنا و  ان  إِيم  ض  م  ام  ر  ن  ق  م  مِ م  دَّ ق  ا ت  ن  ه  م 

بِهِ  ن  ب  يف قياِم رمضان  -ملسو هيلع هللا ىلص-وعند مسلم عن أبي هريرة قال: كان رسول  اهللِ  ،[ق] (ذ  ي رغ 
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. فيقول:  هم فيه بعزيمة  اًنا )من غيرِ أن يأمر  ان  إِيم  ض  م  ام  ر  ن  ق  م  ِمن  م  دَّ ق  ا ت  ِفر  ل ه  م  اًبا غ  تِس  اح   و 

بِهِ  ن  ول  اهللِ (ذ  س  ف ي  ر  ت و  ِة أ بِي -ملسو هيلع هللا ىلص-، ف  لِك  فِي ِخال ف  ل ى ذ  ر  ع  ان  األ م  ، ث مَّ ك  لِك  ل ى ذ  ر  ع  األ م  و 

ِة  ًرا ِمن  ِخال ف  د  ص  ر ، و  ر  ب ك  م  ِضي  -ع  ا. ر  م  ن ه   اهلل  ع 

الة التراويح يف بعض الليالي، لكنه ترك الصالة بهم بأصحابه ص-ملسو هيلع هللا ىلص-وقد صلى النبي

ِضي  -عائشة أم المؤمنينافتراضها عليهم، وهذا ما بينته  خشية   ااهلل   ر  ن ه  يف  كما-ع 

، ثم -ملسو هيلع هللا ىلص-أ نَّ رسول  اهللِ الصحيحين:  ، فصلَّى بصالتِه ناس  صلَّى يف المسجِد ذات  ليلة 

لَّى من القابلِة، فكث ر  الناس  ثم اجت م   ج  إليهم ص  عوا من الليلِة الثالثِة، أو الرابعِة، فلم يخر 

ا أصبح  قال: ، -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول  اهللِ  قد رأيت  الذي صنعت م، فلم  يمنع ني من الخروِج )فلمَّ

ض  عليكم، قال: وذلِك يف رمضان   شيت  أن  ت فر   ]ق[. (.إليكم إالَّ أن ي خ 

ن ه   -بن الخطابويف زمن خالفة عمر  ملسو هيلع هللا ىلص- بعد وفاة النبيو ِضي  اهلل  ع  ى جمع الناس عل-ر 

عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن فصالة التراويح يف المسجد وعلى إمام واحد، 

ان  إِل ى ) عبد القاري أنه قال: ض  م  ي ر 
ًة فِ ن ه  ، ل ي ل  ِضي  اهلل  ع  طَّاِب ر  ر  ب ِن الخ  م  ع  ع  ت  م  ج  ر  خ 

ز   ا النَّاس  أ و  إِذ  ِجِد، ف  س  ل ي الم  ي ص  ل  ف  ج  ل ي الرَّ ي ص  ِسِه، و  ل  لِن ف  ج  ل ي الرَّ ، ي ص  ون  ق  ر  ت ف  اع  م 

 : ر  م  ال  ع  ق  ، ف  ط  ه  ال تِِه الرَّ ث ل  "بِص  ان  أ م  ، ل ك 
اِحد  اِرئ  و  ل ى ق  ال ِء ع  ؤ  ع ت  ه  م  ى ل و  ج  ث مَّ  "إِن ي أ ر 

، ع ب  ب ي  ب ِن ك 
ل ى أ  م  ع  ه  ع  م  م  ، ف ج  ز  ال ِة  ع  لُّون  بِص  النَّاس  ي ص  ى، و  ر  ًة أ خ  ه  ل ي ل  ع  ت  م  ج  ر  ث مَّ خ 

 : ر  م  ال  ع  ، ق  اِرئِِهم  ِذهِ "ق  ة  ه  ع  م  البِد   .]خ[ ("نِع 

ِضي  -عمرولم يكن ما فعله  ن ه  اهلل   ر  تحقيًقا للسنة، ولم يكن فعله من قبيل البدعة  إال-ع 

 بالصحابة كان لسبب وهو الخشية من اعتقاد للصالة-ملسو هيلع هللا ىلص-المنكرة؛ وذلك ألن ترك النبي

 .بانقطاع الوحي فرضيتها، وقد زال هذا السبب

 .عشاء وقبل الوتر إلى طلوع الفجرن بعد صالة الفمِ  أما وقتها

 : عدد ركعات التراويح.ثالًثا
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هو األمر بقيام رمضان، والترغيب فيه -ملسو هيلع هللا ىلص-ما وردت به النصوص الصحيحة عن النبي

ِض  -؛ أما ما صلى به الصحابة يف زمن عمر بن الخطابمحدد بعددمن غير تخصيص  ي  ر 

ن ه   ، فقد اختلفت فيه الرواية، فالجمهور على أنه صلى عشرين ركعة، وذلك لما -اهلل  ع 

رواه البيهقي وغيره من قيام الناس يف زمن عمر بعشرين ركعة، وجمع عمر الناس على 

ا، ففي السنن اهذا العدد جمًعا م ر  ب ِن لكبرى قال: ستمرًّ م  ِد ع  ه  ل ى ع  ون  ع  وم  وا ي ق  ان  ك 

طَّاِب  ن ه   -ال خ  ِضي  اهلل  ع  ئِيِن،  -ر  ون  بِال م  ء  ر  وا ي ق  ان  ك  : و  ال  ًة، ق  ع  ك  رِين  ر  ان  بِِعش  ض  م  رِ ر  ه  فِي ش 

ان   فَّ ان  ب ِن ع  ث م  ِد ع  ه  ى ع 
ِصي ِهم  فِ ل ى ع  ئ ون  ع  كَّ ت و  وا ي  ان  ك  ن ه  ر   -و  ِة ال ِقي ا -ِضى  اهلل  ع   .مِ ِمن  ِشدَّ

لكن هناك روايات أخرى بغير ذلك، ففي الموطأ لْلمام مالك عن السائب بن يزيد قال: 

أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب، وتميًما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، 

ا ي من طول القيام، وما كنقال: وقد كان القاريء يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العص

 .ننصرف إال يف فروع الفجر

ووفق البعض بين الخبرين بأن الصالة يف بداية األمر كانت إحدى عشرة ركعة مع التطويل 

 يف القراءة، فلما شق ذلك على الناس خففوا يف القراءة وزادوا يف عدد الركعات.

 .أهل المدينة عددها إلى ست وثالثينوقد زاد 

عشرة  ، فإن صلوا بإحدىتلف باختالف أحوال المصلين، وبما توافقوا عليهواألفضل يخ

 .فال بأس وإن زادوا فال حرج، ،ياًما وثالث منها وتًرامنها ق ركعة ثمان

وِل اهللِ وأما قول عائشة  س  ال ة  ر  ان ت  ص  ي ف  ك  ؟ -ملسو هيلع هللا ىلص-عندما سئلت: ك  ان  ض  م  :فِي ر  ال ت   ق 

ِزيد  فِي ) ان  ي  ا ك  ن  م  ل  ع  ال  ت س  ب ًعا، ف  ل ي أ ر  ًة، ي ص  ع  ك  ة  ر  ر  ش  ى ع  د  ل ى إِح  ي رِِه ع  ي غ 
ال  فِ ان  و  ض  م  ر 

ل ي ث ال ًثا ، ث مَّ ي ص  ط ولِِهنَّ نِِهنَّ و  س  ن  ح  ل  ع  ال  ت س  ب ًعا، ف  ل ي أ ر  ، ث مَّ ي ص  ط ولِِهنَّ نِِهنَّ و  س   ]ق[. (ح 

 نه ال حد ألكثرها ألمور:ما ذكرناه بأ فإنه ال يتعارض مع

أن لفظة )كان( ال يلزم منها الدوام وال التكرار، وإنما هي فعل ماض يدل على  األول:

 . وقوعه مرة، فإن دل دليل على التكرار عمل به، وإال ال تقتضيه بوضعها
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 وهذا ما قررناه يف كتابنا المنجد يف علم أصول الفقه.

 بغير هذه الكيفية وزاد على أحد عشر ركعة.أنه صلى -ملسو هيلع هللا ىلص-أنه ورد عن النبي الثاين:

 عدد.بهذا ال ال يؤخذ منها اإللزامحكاية فعل، واألفعال ليس لها صيغة؛ ف قولها أن الثالث:

معارضته لعموم األدلة القولية من الكتاب والسنة اآلمرة بقيام معظم الليل من دون  الرابع:

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئكقوله تعالى:  ،تحديد

 ىئ گ ک ک ک ک ڑ ڑ يئ وقوله: ]المزمل[، ىئ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 واألقوال مقدمة على األفعال. [.17]الذاريات: 

من فقهاء الصحابة وال  أحد-ركعةالزيادة على أحد عشر  بتبديع-يقللم  الخامس:

إما عشرون )عند ا هو أصحاب المذاهب الفقهية األربعة، بل المعمول به عنهم جميعً 

 والشافعية والحنابلة( أو ست وثالثون )عند أهل المدينة والمالكية(.الحنفية 

 وهذا يدل على أن األمر واسع والزيادة مستحبة مطلًقا.

 .: الجماعة يف صالة التراويح يف المسجدرابًعا

عندما -ملسو هيلع هللا ىلص-لفعل النبي ؛ح يف المساجد سنة باتفاق الفقهاءالجماعة يف صالة التراوي

ال   ولحديث، كما سبق يف حديث عائشة ذلك صلى بالناس قبل أن يترك ، ق  رٍّ ن ا : أ بِي ذ  م  ص 

وِل  س  ع  ر  ان  -ملسو هيلع هللا ىلص-اهللِ م  ض  م  تَّى ر  ام  بِن ا ح  ق  ، ف  ب ع  تَّى ب ِقي  س   ح 
رِ ه  ي ًئا ِمن  الشَّ م  بِن ا ش  م  ي ق  ل  ، ف 

م   ة  ل م  ي ق  اِدس  ان ِت السَّ ا ك  مَّ ل  ي ِل، ف  ل ث  اللَّ ب  ث  ه  ب  ذ  ه  تَّى ذ  ام  بِن ا ح  ة  ق  اِمس  ان ِت ال خ  ا ك  مَّ ل  بِن ا، ف 

 : ال  ق  : ف  ال  ِة، ق  ي ل  ِذهِ اللَّ ي ام  ه 
ت ن ا قِ ل  فَّ ول  اهللِ، ل و  ن  س  : ي ا ر  ل ت  ق  ي ِل، ف  ط ر  اللَّ ج  »ش  لَّى إِنَّ الرَّ ا ص  ل  إِذ 

ِسب  ل ه  ِقي ام   رِف  ح  تَّى ي ن ص  اِم ح  م 
ِ ع  اإل  ة  ل ي   م  ان ِت «ل  ا ك  مَّ ل  ، ف  م  ة  ل م  ي ق  ابِع  ان ِت الرَّ ا ك  مَّ ل  : ف  ال  ، ق 

: ل ت  : ق  ال  ، ق  ح  ال  ن ا ال ف  وت  ن  ي ف 
ِشين ا أ  تَّى خ  ام  بِن ا ح  ق  ، ف  النَّاس  ه  و  اء  نِس  ه  و  ل  ع  أ ه  م  ا و   الثَّالِث ة  ج  م 

، ث مَّ ل م  ي   ور  ح  : السُّ ال  ؟ ق  ح  ال  رِ ال ف  ه  م  بِِقيَّة  الشَّ  ولفعل عمر [،، مه، حب، د، جه، نم]صحيح: ح .ق 

ومن بعده من الخلفاء الراشدين، وما عليه المسلمون حتى يومنا هذا، وقد أصبحت من 

 شعائر الدين وأعالمه التي ينبغي الحفاظ عليها.
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ساجد، المولو صالها شخص منفرًدا يف بيته أو مع أهله فال بأس، لكن بشرط: أال تعطل 

وأن ينشط يف فعلها يف بيته وال يقعد عنها، وأال يكون التارك لها يف المساجد ممن يقتدى 

به ويرجى من وجوده مع المسلمين يف المساجد خير له ولهم من عظتهم ونصحهم ونحو 

 ذلك، وأال يكون يف المسجد الحرام أو المسجد النبوي من الزائرين لهما.

 قرآن الكريم يف التراويح.القراءة وختم ال خامًسا:

 و أكثر،أ التراويح بأن يصلي كل ليلة بجزء من المستحب ختم القرآن الكريم كله يف صالة

وهذا إن أطاقه الناس وارتضوه وإال فيجوز أن يقرأ ما تيسر، ولو قرأ ما تيسر مع التدبر 

 .مع اإلساءةفإنه يكون أفضل من قراءة الكثير  ؛والتؤدة وحسن التالوة ورعاية األحكام

ب فيه، فقال -ملسو هيلع هللا ىلص-عليه الرسول  مؤكدة، حثَّ  سنة حكمه: )إن اهلل وتر  :-ملسو هيلع هللا ىلص-ورغَّ

ح: ]صحي وا، فإن اهلل وتر يحب الوتر()يا أهل القرآن أوتر: -ملسو هيلع هللا ىلص-وقال  ،]ق[ يحب الوتر(

   .[ع، مه، ك، مخحم، 

إِنَّ اهلل  : )ولقوله ،-ملسو هيلع هللا ىلص-ما بين صالة العشاء وصالة الفجر بإجماع العلماء؛ لفعله  ووقته:

ِة الِعش   ال  ا ب ي ن  ص  يم 
م  فِ ه  اهلل  ل ك  ل  ع  ، ج  ِم: الِوت ر  رِ النَّع  م  م  ِمن  ح  ي ر  ل ك   ِهي  خ 

ة  ال  م  بِص  ك  دَّ اِء أ م 

ر   ج  ن ي ط ل ع  الف 
ليل )صالة ال: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛فإذا طلع الفجر فال وتر .: د، ت، ك[حسن] (إِل ى أ 

فهذا  .]خ[ ة واحدة، توتر له ما قد صلى(مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركع

ِن النَّبِي  و ؛على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر دليل ، ع  ر  م  ِن اب ِن ع  : -ملسو هيلع هللا ىلص-ع  ال  ا )ق  إِذ 

لُّ  ب  ك  ه  د  ذ  ق  ر  ف  ج  ل ع  الف  رِ ط  ج  ل وِع الف  ب ل  ط  وا ق  تِر  أ و  ، ف  ر  الِوت  ي ِل، و  ال ِة اللَّ  .ت[ ]حسن: رز، (ص 

وصالة الوتر آخر الليل أفضل منه يف أوله، لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه ال 

-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل  أنيقوم آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل؛ لما رواه جابر 

)من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر قال: 

  .]م[أفضل( آخر الليل؛ فإن صالة آخر الليل مشهودة، وذلك 
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)الوتر ركعة من آخر : الحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعً  ؛ركعة واحدةأقل الوتر و

-ملسو هيلع هللا ىلص-ويجوز الوتر بثالث ركعات؛ لحديث عائشة رضي اهلل عنها: أن النبي  .]م[ الليل(

ل ي أربعً  ا)يصل ي أربعً كان  ن نه، فال تسأل عن حسافال تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم ي ص 

وتجوز هذه الثالث بسالمين؛ ألن عبد اهلل بن عمر رضي  .]م[ (اوطولهن، ثم يصل ي ثالثً 

ل م مناهلل عنهما:  شهد بت اوتجوز سردً  .]خ[ببعض حاجته(  ركعتين حتى يأمر )كان ي س 

قعد ي يوتر بثالث ال-ملسو هيلع هللا ىلص-)كان النبي واحد وسالم واحد؛ لحديث عائشة رضي اهلل عنها: 

به صالة  .]صحيح: ن، ك، هق[إال يف آخرهن(  وال تصلَّى بتشهدين وسالم واحد؛ حتى ال ت ش 

  .]صحيح: ك، قطن، هق[ .عن ذلك-ملسو هيلع هللا ىلص-وقد نهى المغرب، 

ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس، ال يجلس إال يف آخرها؛ لحديث عائشة رضي اهلل 

يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، -ملسو هيلع هللا ىلص-)كان رسول اهلل عنها: 

ول  اهللِ )ولحديث أم سلمة رضي اهلل عنها:  ]م[،ال يجلس يف شىء إال يف آخرها(  س  ان  ر  -ك 

ب ع  أ و  -ملسو هيلع هللا ىلص (  ي وتِر  بِس  م  ال  ال  ك  ِليم  و  نَّ بِت س  ِصل  ب ي ن ه  ، ال  ي ف  س  م    .]صحيح: جه، طب[بِخ 

 سورة األعلى وسورة الكافرون يف الشفع، يقرأ يف صالة الوتر بعد الفاتحة ما أناألصل و

ثم قراءة سورة اإلخالص يف الوتر إن صلى ثالًثا، لكن ال بأس بقراءة غيرها من سور 

 القرآن.

 .ر جماعة وفرادى، ويف رمضان تبع لقيام الليلويصلى الوت

يف الركعة األخيرة من الوتر، ويجوز فعله قبل الركوع منها وبعد ويستحب القنوت 

م التطويل الشديد، والتزافيه  ويكرهء، يشاالقراءة، واألشهر أنه بعد الركوع، ويدعو بما 

 .السجع والتكلف فيه

فإن ذلك جائز بال كراهة، كمن صلى مع اإلمام  ن صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي نفاًل وم

 أن يصلي شفًعا ما شاء ثم ال يوترفله  التراويح وأوتر معه، وإذا أرد أن يصلي بعد الوتر

ى بِن ا ف ؛بعد ذلك س  أ م  ، ف  ان  ض  م  م  ِمن  ر  ِليٍّ فِي ي و  ل ق  ب ن  ع  ي ط 
ا أ بِ ن  ار  : ز  ال  ، ق  ل ق  ي ِس ب ِن ط  ن  ق  ع 
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ام  بِ  ق  ، ث مَّ و  ر  تَّى ب ِقي  ال ِوت  ابِِه ح  ح  لَّى بِأ ص  ِجد  ف ص  س  ر  إِل ى م  د  ت ر  بِن ا، ث مَّ ان ح  أ و  ة ، و  ي ل   ن ا تِل ك  اللَّ

ول  اهللِ  س  ِمع ت  ر  إِن ي س  ، ف  تِر  بِِهم  ال  ل ه : أ و  ق  اًل ف  ج  م  ر  دَّ : ي ق و -ملسو هيلع هللا ىلص-ق  ة  )ل  اِن فِي ل ي ل  ر   (ال  ِوت 

ل  )-ملسو هيلع هللا ىلص-أم سلمة: أن النبي ولحديث[، ، ندحم،  صحيح:] ان  ي ص  ت ي نِ ك  ع  ك  د  ال ِوت رِ ر   (ي ب ع 

ِن قال الترمذي:  [،صحيح: ت]  ع 
اِحد  ي رِ و  غ  ة ، و  ش 

ائِ ع  ة ، و  ام  ن  أ بِي أ م  ا، ع  ذ  و  ه  ِوي  ن ح  د  ر  ق  و 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-النَّبِي  

ل وا آِخر  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-قوله ال يتعارض معو  ع  ًرااج  ي ِل ِوت  م  بِاللَّ ك 
ال تِ  علىل وحمإذ هو م [ق]( ص 

ذلك، وابن عمر راوي الحديث المتقدم كان  فعل-ملسو هيلع هللا ىلص-الندب واالختيار؛ بدليل أن النبي

 ه.يفعل

 
)ال صالة بعد صالة  :-ملسو هيلع هللا ىلص-من بعد صالة الصبح حتى تطلع الشمس. لقوله  األول: 

  .]ق[لع الشمس( تطالفجر حتى 

، ويقدر امن طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح يف رأي العين، وهو قدر متر تقريبً  الثاين:

فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد  ،لوقت بحوالي ربع الساعة أو ثلثهابا

)صل  صالة الصبح، ثم أقصر عن لعمرو بن عبسة: -ملسو هيلع هللا ىلص-انتهى وقت النهي؛ لقوله 

  ولحديث عقبة بن عامر اآلتي.  .]م[( تطلع الشمس حتى ترتفع ... الصالة حتى

ل إلى جهة الغرب ويدخل وقت حتى تزو يف أعلى السماءعند قيام الشمس  الثالث:

 ينهانا أن نصلي فيهن وأن-ملسو هيلع هللا ىلص-)ثالث ساعات كان النبي لحديث عقبة بن عامر:  ؛الظهر

نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 

يَّف للغروب حتى تغرب(  ت ض  ومعنى تتضيف للغروب: تميل  .]م[تزول، وحين ت 

نهًيا، وهي الوقت الثاين  ، وهذه الثالثة األوقات يف هذا الحديث هي أشد األوقاتللغروب

 الث والخامس من هذه الخمسة األوقات.والث
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)ال صالة بعد  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  شروع الشمس يف الغروب؛من صالة العصر إلى  الرابع:

  .]ق[صالة العصر حتى تغيب الشمس(  الفجر حتى تطلع الشمس، وال صالة بعد

إذا شرعت يف الغروب حتى تغيب كما تقدم يف الحديث؛ فتكون هذه  الوقت الخامس:

من بعد صالة الفجر حتى ترتفع ثالثة أوقات وهي: األوقات الخمسة محصورة يف 

 صالة العصر الشمس قدر رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن بعد

  حتى يتم غروب الشمس.

أن الكفار يعبدون -ملسو هيلع هللا ىلص-فقد بيَّن النبي  ألوقات:أما حكمة النهي عن الصالة يف هذه ا

الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون صالة المسلم يف تلك األوقات فيها مشابهة 

حين تطلع بين قرين  تطلع-الشمسأي -: )فإنها لهم، ففي حديث عمرو بن عبسة

حينئذ و شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار ... فإنها تغرب حين تغرب بين قرين شيطان،

  .]م[يسجد لها الكفار( 

أما عن وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة، عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، هذا 

نَّم  ) علة النهي يف الحديث السابق نفسه فقال:-ملسو هيلع هللا ىلص-فقد ب يَّن  ه  ر  ج  ج   ت س 
إِنَّ ِحين ئِذ    .]م[( ف 

 ما استثني أداؤه يف هذه األوقات:

 ؛لدليل باستثنائه؛ كركعتي الطوافيف هذه األوقات إال ما ورد اال تجوز صالة التطوع 

اعة ة سطاف بهذا البيت وصلَّى فيه، أي ا)يا بني عبد مناف ال تمنعوا أحًد : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله 

وكذا قضاء سنة الفجر بعد صالة الفجر،  .]صحيح: د، ت، جه، ك[شاء، من ليل أو نهار( 

ذوات  جمع الظهر مع العصر، وكذلك فعل وقضاء سنة الظهر بعد العصر، وال سيما إذا

تحية المسجد، وصالة الكسوف، وكذلك قضاء الفرائض كاألسباب من الصلوات؛ 

أو نسيها فليصلها إذا )من نام عن صالة  :-ملسو هيلع هللا ىلص-الفائتة يف هذه األوقات؛ لعموم قوله 

ي ن  واجب األداء، فتؤدَّى متى ذكرها اإلنسان. .]م[ذكرها(   وألن الفرائض د 
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 :: يف سجود السهو والتالوة والشكربعاملبحث السا
 :سجود السهو: أولً 

 لنقص فيها أو زيادة أو شك. االسجود المطلوب يف آخر الصالة جبرً -

 [،]مفليسجد سجدتين( )إذا نسي أحدكم  :-ملسو هيلع هللا ىلص-وسجود السهو مشروع؛ لقوله -

   سيأتي بيانه. كما-ملسو هيلع هللا ىلص-ولفعله

 : الزيادة، والنقص، والشك.وأسبابه ثالثة

 لما يأتي: يجب سجود السهوو

ولو قدر  اأو قعودً  اأو قيامً  اأو سجودً  امن جنس الصالة، كأن يزيد ركوعً  إذا زاد فعاًل -1 

من  ا انفتلفلم اخمًس -ملسو هيلع هللا ىلص-)صلى بنا الرسول جلسة االستراحة؛ لحديث ابن مسعود: 

ش و  ش  ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول اهلل هل زيد يف الصالة  القوم بينهم فقال: الصالة ت و 

لَّيت خمًس شيء؟ قال: ال. قالوا: فإ ت ل  انك ص  ف  جد ، فس- إلى القبلة رجع بوجهه–. فان 

 ذا نسي أحدكمسجدتين، ثم سلَّم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإ

الصالة وجب عليه الجلوس حال علمه، فإذا علم بالزيادة وهو يف  .]م[ فليسجد سجدتين(

، اعمًد  احتى لو كان يف أثناء الركوع، ألنه لو استمر يف الزيادة مع علمه لزاد يف الصالة شيئً 

  وهذا ال يجوز.

يف -ملسو هيلع هللا ىلص-)سلم رسول اهلل أو سلم قبل إتمام صالته؛ لحديث عمران بن حصين قال: -2

جل بسيط اليدين فقال: أقصرت ثالث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام ر

الصالة؟ فخرج، فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم 

  .]م[سلم( 
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 طل الصالة، فوجب سجود السهو.؛ ألن عمده يبايحيل المعنى سهوً  اأو لحن لحنً -3

ض ركعتين من بع-ملسو هيلع هللا ىلص-)صلى لنا رسول اهلل ؛ لحديث ابن بحينة قال: اأو ترك واجبً -4

ه فقام الناس معه، فلما قضى صالت-ترك التشهد األولأي  –الصلوات ثم قام فلم يجلس 

بت هذا ث .]ق[ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلَّم( 

بالخبر فيمن ترك التشهد األوسط، فيقاس عليه سائر الواجبات، كترك التسبيح يف الركوع 

  وقوله بين السجدتين: رب  اغفر لي، وتكبيرات االنتقال.والسجود، 

وذلك أثناء  ويجب سجود السهو إذا شك يف عدد الركعات فلم يدر كم صلى؟-5

عليها، فضعفت النية،  ايف كونه منها أو زائًد  امن صالته مترددً  االصالة؛ ألنه أدى جزءً 

)إن : قال-ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل رسول  أنواحتاجت للجبر بالسجود؛ لعموم حديث أبي هريرة 

أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس  عليه، حتى ال يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك 

ا أن يكون  .]ق[دكم فليسجد سجدتين وهو جالس( أح وهو يف هذه الحالة بين أمرين: إمَّ

الشك بدون ترجيح ألحد االحتمالين، ففي هذه الحالة يأخذ باألقل ويبني عليه، ويسجد 

 ،اأم أربعً  ا)إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى ثالثً  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  للسهو؛

ل م(فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم ي أما إذا غلب  .]م[ سجد سجدتين قبل أن ي س 

على ظنه وترجح أحد االحتمالين، فإنه يعمل به، ويبني عليه، ويسجد سجدتين للسهو؛ 

 ثم-يالتحرأي على -الصواب، ثم ليتم عليه  يتحرَّ )فل  شك وتردد:  فيمن-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله 

 .]م[ليسل م، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسل م( 

كالقراءة يف الركوع  ؛ايسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع يف غير محله سهوً و

والسجود، والتشهد يف القيام، مع اإلتيان بالقول المشروع يف ذلك الموضع، كأن يقرأ يف 

)إذا نسي أحدكم فليسجد  :-ملسو هيلع هللا ىلص- لقولهالركوع مع قوله: سبحان ربي العظيم؛ 

 .]م[سجدتين( 
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قبل السالم، والقسم اآلخر بعد السالم؛  يشرعقسم  على قسمين :موضع سجود السهوو

المصلي مخيَّر  إن شاء سجد قبل السالم أو بعده؛ ألن األحاديث وردت بكال ف وعلى هذا

 .سجد للكل قبل السالم أو بعده جازاألمرين، فلو 

  .]هق، بغ[ قال الزهري: كان آخر األمرين السجود قبل السالم. 

نه، للسجود وللرفع م يف كل سجدة يكبر، ةالصالسجدتان كسجود  صفة سجود السهو:و

ل م  .ثم ي س 

ا: سجود التالوة:
ً
 ثاني

 ؛ لحديثالسجدات واستماعها عند تالوة اآليات التي وردت فيها ةمشروعهو سجدة 

يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد -ملسو هيلع هللا ىلص-)كان النبي: -ضي اهلل عنهما-ابن عمر

، وليس بواجب، فقد وهو سنة  .]ق[( لجبهته ايجد أحدنا موضعً ونسجد معه، حتى ما 

فدل على عدم   .]خ[، فلم يسجد فيها "والنجم"-ملسو هيلع هللا ىلص-قرأ زيد ابن ثابت على النبي

  الوجوب.

ويشرع سجود التالوة يف حق القارئ والمستمع، إذا قرأ آية سجدة يف الصالة أو خارجها؛ 

عندما كان يقرأ السجدة، ولسجود الصحابة معه كما مّر يف حديث ابن  ذلك-ملسو هيلع هللا ىلص-لفعله 

 )فيسجد ونسجد معه(. عمر:

صليت مع أبي هريرة عن أبي رافع قال: ما جاء دليل على مشروعيته يف الصالة: وال 

العتمة، فقرأ )إذا السماء انشقت( فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي 

ِوي  والرفع منه. .]ق[أسجد فيها حتى ألقاه  فال أزال ،-ملسو هيلع هللا ىلص-القاسم   ويكبر عند اله 

فإذا لم يسجد القارئ ال يسجد المستمع؛ ألن المستمع تبع فيها للقارئ، ولحديث زيد 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-لم يسجد، فلم يسجد النبي  ابن ثابت المتقدم، فإن زيًد 
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غر الحدث األص، فإن لم تتيسر الطهارة من ويشترط له الطهارة من الحدثين على األحوط

 يف غير الصالة جاز له السجود من غير وضوء على األيسر.

)إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان قال:  أنه-ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبي عن أبي هريرة 

ويله، أ مر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت،  يبكي، يقول: يا

 .]م[ فلي النار(

)سبحان ربي األعلى( سجدة واحدة، ويكب ر إذا سجد، ويقول يف سجوده:  سجود التالوة

)سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر : اكما يقول يف سجود الصالة، ويقول أيًض 

]صحيح:  شقَّ سمعه وبصره بحوله وقوته()سجد وجهي للذي خلقه، ووإن قال: لي(، 

 فال بأس.  .ت[

 وهي على الترتيب: ،اجود القرآن الكريم خمسة عشر موضعً مواضع س

 2 (.206آخر سورة األعراف )آية رقم -1 

 (.15سورة الرعد )آية رقم -2

 (.50- 49سورة النحل )آية -3 

 (.109- 107سورة اإلسراء )آية -4 

  (.58سورة مريم )آية -5 

 (.18أول سورة الحج )آية -6

 (.77آخر سورة الحج )آية -7 

 (.73سورة الفرقان )آية -8 

 (.26- 25سورة النمل )آية -9 
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 (.15سورة السجدة )آية -10 

 (.38- 37سورة فصلت )آية -11 

 (.62آخر سورة النجم )آية -12 

 (.21- 20سورة االنشقاق )آية -13 

 (.19آخر سورة العلق )آية -14 

ا قال: فعن ابن عباس رضي اهلل عنهم ؛سجدة سورة )ص(، وهي سجدة شكر-15 

   .]خ[فيها(  يسجد-ملسو هيلع هللا ىلص-من عزائم السجود، وقد رأيت النبي  "ص")ليست 

ا: 
ً
 سجود الشكر:ثالث

فعت عنه نقمة، أو ب ش  ستحب لمن وردت عليه مهو سجود  ه، أن ي ِخرَّ نعمة، أو د  رُّ ر  بما ي س 

-ره كان إذا أتاه أمر يس-ملسو هيلع هللا ىلص-)أن النبي فعن أبي بكرة: ؛ -ملسو هيلع هللا ىلص-هلل؛ اقتداء بالنبي  اساجًد 

رُّ به   .]حسن: د، ت، جه[خر ساجًدا شكًرا هلل تبارك وتعالى( -أو ي س 

  فعله الصحابة رضوان اهلل عليهم. وكذا

 كسجود التالوة. وكيفيتهصفته و

 استقبال القبلة، ولكن إن استقبلها فهو أفضل. وال له الطهارة، وال يشترط

 :: يف صالة اجلماعةمناثاملبحث ال

  شعيرة عظيمة من شعائر اإلسالم. صالة الجماعة يف المساجد

واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس يف المساجد من أعظم الطاعات، فقد 

 أسبوعيةالصلوات الخمس، ويومية كشرع اهلل لهذه األمة االجتماع يف أوقات معلومة، 

صالة العيدين، وأعظم االجتماعات وأهمها االجتماع بعرفة، سنوية كصالة الجمعة، وك

الذي يشير إلى وحدة األمة اإلسالمية يف عقائدها وعباداتها وشعائر دينها، وشرعت هذه 

االجتماعات العظيمة يف اإلسالم ألجل مصالح المسلمين؛ ففيها التواصل بينهم، وتفق د 
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مة اإلسالمية على اختالف شعوبها وقبائلها، بعضهم أحوال بعض، وغير ذلك مما يهم األ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )كما قال تعالى: 

رات:   (ڍ ڍ ڌ ڌ  ج    .[13]الح 

)صالة  :-ملسو هيلع هللا ىلص-، وبيَّن فضلها وعظيم أجرها، فقال ى الجماعةعل-ملسو هيلع هللا ىلص-وقد حثَّ النبي 

 :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقال  .]ق[وعشرين درجة(  بسبع-الفرديعني -الجماعة أفضل من صالة الفذ 

؛ ان ضعفً وعشري ا)صالة الرجل يف الجماعة تضعَّف على صالته يف بيته ويف سوقه خمًس 

وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، ال يخرجه إال الصالة، لم 

ط  خطوة إال رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل المالئكة  ي خ 

  .]خ[ (ه ...تصلي عليه، ما دام يف مصال

وقد دل على وجوبها الكتاب  ،وجوًبا عينًيا يف الصلوات الخمس الجماعة واجبةصالة 

 :والسنة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )قوله تعالى:  فمن الكتاب: 

 مع الخوف فمع األمن أولى. للوجوب وإذا كان ذلك واألمر .[102]النساء:(   ڀ

)أثقل الصالة على المنافقين صالة  :-ملسو هيلع هللا ىلص-: قال رسول اهلل حديث أبي هريرة ومن السنة:

، ولقد هممت أن آمر االعشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما، ولو حبوً 

يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب  بالصالة فتقام ثم آمر رجاًل 

  .]ق[ إلى قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار(

 :-ملسو هيلع هللا ىلص-فدلَّ الحديث على وجوب صالة الجماعة، وذلك ألنه 

ى أنهم ، فدل علا: وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة ال يعد منافقً أواًل  

 تخلفوا عن واجب.
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م بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما اثانيً   : أنه ه 

ن  يف منعه من تنفيذ الع قوبة أنه ال يعاقب بالنار إال اهلل عز وجل. وقيل: منعه من ذلك م 

 لذين ال تجب عليهم صالة الجماعة.البيوت من النساء والذرية ا

ه فقال: يصلي يف بيت أن-ملسو هيلع هللا ىلص-كفيف البصر ليس له قائد، استأذن النبي  ومنها: أن رجاًل 

  .]م[ )أجب ال أجد لك رخصة(. قال: قال: نعم)أتسمع النداء؟(. 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )ثم وجد له رخصة بعد نزول قوله:  ،مع أن األعمى معذور

 .[17]الفتح:   (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

]صحيح: د، جه،  )من سمع النداء فلم يجب، فال صالة له إال من عذر(: -ملسو هيلع هللا ىلص-قوله منها: و

   .]م[نا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق( )لقد رأيت   مسعود:ولقول ابن  .ك[

ن م إتيانهاقادر على  مقيم، ،على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل واجبة علىصالة الجماعة 

 غير حرج.

انة تر والصيالنساء مع التسك ممن لم تجب عليه دالجماعة يف المسج وال مانع من حضور

 . أوليائهنوأمن الفتنة، بإذن 

الصالة، وتعليقهم بالمساجد مع تربيتهم على وكالصبيان لتعليمهم وتعويدهم على 

اآلداب والسكينة وأداء الصالة كما يؤديها الكبار، وال يجوز نهرهم وطردهم من 

المساجد؛ فإن ذلك يؤدي بالجيل الصاعد إلى ترك الصالة، وربما أدى إلى خلو المساجد 

لربط  ديف المستقبل من المصلين، وال بأس بوضع بعض األلعاب يف ملحقات المسج

 األطفال بالمساجد.

 ال لحاجة.إالمسجد على من تلزمه،  وتجب الجماعة يف

 ومن ترك الجماعة وصلى وحده بال عذر صحت صالته، لكنه آثم لترك الواجب.
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ت )إذا حضربن الحويرث:  لمالك-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛اثنان بال خالف أقل ما تنعقد به الجماعة

نا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما(الصالة    .]ق[ فأذ 

؛ ىاألول ليمةاإلمام التس سالمقبل  تكبيرة اإلحرام المسبوق تكبيرب الجماعة فضيلةتدرك 

اِر، : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله ق  الو  كِين ِة و  م  بِالسَّ ي ك  ل  ع  ال ِة و  وا إِل ى الصَّ ش  ام  ة ، ف  ام  ت م  اإِلق  ِمع  ا س  ال  و  )إِذ 

لُّ  ت م  ف ص  ك  ر  ا أ د  م  وا، ف  رِع  وات س  أ تِمُّ م  ف  ات ك  ا ف  م  أن من أدرك اإلمام ساجدًا أو ومفاده  ]ق[. (وا، و 

جالسًا يف التشهد األخير يسمى مدركًا فيتم ما فاته فيكون من كبر قبل سالم اإلمام 

 مدركًا للجماعة.

)إذا جئتم إلى الصالة ونحن سجود فاسجدوا، وال  :-ملسو هيلع هللا ىلص-قوله وال يتعارض هذا مع 

فإن المقصود بإدراك ]صحيح: د، جه[؛ تعدوها شيًئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصالة( 

 الركعة ألمرين:الصالة إدراك 

ديث ح يف-ملسو هيلع هللا ىلص-أن الصالة قد ترد يف لسان الشارع بمعنى الركعة، ومن ذلك قوله األول:

لِك  ): يف ركعة كاملة المسيء صالته وقد علمه ما يفعل ع ل  ذ  اف  ا و  ه  ل  ال تِك  ك   ق[.]( فِي ص 

ِة الكِت اِب )فالصالة هنا بمعنى الركعة، وكقوله:  اتِح  أ  بِف  ر  ن  ل م  ي ق  ال ة  لِم  ي ال أ ،[ق] (ال  ص 

حة تقرأ يف كل ركعة، وهذا تركعة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ وذلك أن الفا

الحديث مخصص ببعض األدلة، كمن أدرك اإلمام وهو راكع صحت ركعته العموم يف 

 من دون الفاتحة.

مما اتفق عليه أن الركعة ال تدرك إال بإدراك الركوع، فيكون معنى الحديث من  الثاين:

 ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ،أدرك السجود لم يدرك الركعة

ام قبل السالم إلدراك جماعة جديدة؛ فإنه قد وعليه فال يجوز قطع الصالة لمن أدرك اإلم

 أدرك فضيلة الجماعة.
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 ومن ذلك: ،عذرد جِ إذا و  يعذر المسلم بترك الجماعة و

ڦ ڦ ڄ ) :لقوله تعالى ؛حقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعةيل االمريض مرًض -1

لما مرض تخلف عن -ملسو هيلع هللا ىلص-وألنه ، [17]الفتح:   (ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ولقد )ولقول عبد اهلل بن مسعود :  ]ق[،)مروا أبا بكر فليصل بالناس( المسجد، وقال: 

  .]م[رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق قد علم نفاقه، أو مريض( 

 حدوث المرض؛ ألنه يف معناه. وكذلك الخائف

-عن النبيالمدافع أحد األخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إليه؛ لحديث عائشة -2

  .]م[ )ال صالة بحضرة طعام، وال وهو يدافع األخبثين( قال:-ملسو هيلع هللا ىلص

 لحديث ؛أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة حصول األذى بمطر ووحل وثلج وجليد،-3

ذن، إذا كانت ليلة باردة يأمر المؤ-ملسو هيلع هللا ىلص-)كان رسول اهللابن عمر رضي اهلل عنهما قال: 

حال(  لُّوا يف الر    .]ق[ذات مطر، يقول: أال ص 

صلى مع معاذ، ثم انفرد، فصلى وحده لما  ألن رجاًل  ؛حصول المشقة بتطويل اإلمام-4

ل معاذ، فلم ينكر عليه    .]م[حين أخبره -ملسو هيلع هللا ىلص-ط وَّ

ن عفيه؛ لحديث ابن عباس  اله ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررً  من-5

ر  )قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي ذ  ة  ل ه ، إاِلَّ ِمن  ع  ال  أ تِِه، ف ال  ص  م  ي  ل  اء  ف  ِمع  الن د  ن  س  ]صحيح: جه، حب، ( م 

وكل ترك الجماعة؛ وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله وولده، فإنه يعذر ب .ك، مخ[

 من له عذر معتبر فهو معذور.

قة يف السفر؛ لما يف ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة، أو دخل خوف فوات الرف-6

  فيها، مخافة ضياع وفوات رفقته.

الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه، كأن يكون قريبه يف سياق الموت، -7

  وأحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك، فيعذر بترك الجماعة ألجل ذلك.
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وإنما يسن له ، ال تجب عليه إعادتها مع الجماعةف إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى

ت )كيف أن: -ملسو هيلع هللا ىلص-لحديث أبي ذر: قال رسول اهلل  ؛ذلك، واألولى فرض والثانية نافلة

قلت فما  قتها أو يميتون الصالة عن وقتها(إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصالة عن و

ّل الصالة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصّل؛ فإنها لك نافلة(تأمرين؟ قال:  لقوله و ،]م[ )ص 

)إذا صليتما يف رحالكما، ثم ين اعتزال صالة الجماعة يف المسجد: للرجلين اللذ  -ملسو هيلع هللا ىلص-

ي ا معهم، فإنها لكما نافلة( ل   .]صحيح: د، ت، ن[ أتيتما مسجد جماعة ف ص 

عن حضور جماعة المسجد  همبعضإذا تأخر ف الجماعة يف المسجد الواحد:ويجوز إعادة 

مع اإلمام الراتب، وفاتتهم الصالة، فيصح أن يصلوا جماعة ثانية يف المسجد نفسه؛ لعموم 

 ،[]صحيح: حم، د، ن، ك (مع الرجل أزكى من صالته وحده ...)صالة الرجل : -ملسو هيلع هللا ىلص-قوله

)من يتصدق للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صالة الجماعة: -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله

وكذلك إذا  .]صحيح: حم، ت[ .فقام أحد القوم، فصلى مع الرجلعلى هذا فيصلي معه؟( 

ة خاصال بأس بإعادة الجماعة فيه، وكان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك، ف

أما إذا كان  ؛، ويتردد عليه أهل السوق والمارةراتبإذا لم يكن لهذا المسجد إمام 

من دون  واتخذ الناس ذلك عادة وعلى نحو مستمر، االمسجد فيه جماعتان أو أكثر دائمً 

ق -ملسو هيلع هللا ىلص-، فإنه ال يجوز؛ إذ لم يعرف ذلك يف زمن النبي حاجة وأصحابه، ولما فيه من تفرُّ

م مع اإلمام الراتب، وربما كان الكلمة، والدعوة للكسل والتواين عن حضور الجماعة األ

 ذلك مدعاة لتأخير الصالة عن أول وقتها.

بتدئ صالة نافلة، ، فال يجوز ألحد أن يإذا شرع المؤذن يف اإلقامة لصالة الفريضةو

)إذا : -ملسو هيلع هللا ىلص-فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة؛ وذلك لقوله 
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 يصلي والمؤذن رجاًل -ملسو هيلع هللا ىلص-ورأى رسول اهلل  .]م[أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة( 

ع  المؤذن يف اإل .]م[؟!( ا)أتصلي الصبح أربعً يقيم لصالة الصبح، فقال له:  ر  قامة أما إذا ش 

درة ابعد شروع المتنفل يف صالته، فإنه يتمها خفيفة إلدراك فضيلة تكبيرة اإلحرام، والمب

 إلى الدخول يف الفريضة.

وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه إن كان يف الركعة األولى فإنه يقطعها، وإن كان يف الركعة  

 الثانية فإنه يتمها خفيفة، ويلحق بالجماعة.

 وإن كانت راتبة الفجر فإتمامها أولى. 

 :يف اإلمامة يف الصالة: ملبحث التاسعا
 باإلمامة: ارتباط صالة المؤتم بإمامه. المقصود

)يؤمُّ القوم أقرؤهم : -ملسو هيلع هللا ىلص- قوله األحق باإلمامة واألولى بها يف-ملسو هيلع هللا ىلص-ب يَّن  الرسول 

لكتاب اهلل، فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم 

مامة فأولى الناس وأحقهم باإل .]م[ (افأقدمهم ِسل مً هجرة، فإن كانوا يف الهجرة سواء 

 يكون على النحو التالي:

أجودهم قراءة، وهو الذي يتقن قراءة القرآن، ويأتي بها على أكمل وجه، العالم بفقه -1

م القارئ األفقه  د  الصالة، فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، ق 

دة ن الحاجة إلى إجاالفقيه، فالحاجة إلى الفقه يف الصالة وأحكامها أشد م على األقرأ غير

 القراءة. 

ثم األفقه األعلم بالسنة، فإذا اجتمع إمامان متساويان يف القراءة، لكن أحدهما أفقه -2

م األفقه، لقوله  د  نَّة، ق    .)فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة( :-ملسو هيلع هللا ىلص-وأعلم بالسُّ

األقدم واألسبق هجرة من بالد الكفر إلى بالد اإلسالم، إذا كانوا يف القراءة والعلم ثم -3

  بالسنة سواء.
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  ، إذا كانوا يف الهجرة سواء.اثم األقدم إسالمً -4

م األكبر سنً اثم األكبر سنً -5 د   يف-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛ا، إذا استويا يف األمور الماضية كلها، ق 

قوله ول (.-اويف رواية: سنً - االهجرة سواء فأقدمهم سلمً )فإن كانوا يف الحديث الماضي: 

رع بي )وليؤمكم أكبركم(. :-ملسو هيلع هللا ىلص-  نهما، فمن غلب يففإذا استويا يف جميع ما سبق ق 

م. د    القرعة ق 

نَّ الرجل  : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛صاحب البيت أحق باإلمامة من ضيفه-6 ه رجل  يف أهلال )ال يؤمَّ

وهو اإلمام -وكذا السلطان أحق باإلمامة من غيره  .]م[( إال بإذنه ...وال يف سلطانه

الحديث الماضي قبل قليل، وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من  لعموم؛ -األعظم

نَّ : -ملسو هيلع هللا ىلص-وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم؛ لعموم قوله  حتى-السلطانإال من -غيره  )ال يؤمَّ

  .]م[ الرجل  يف أهله وال يف سلطانه( الرجل  

  الت اآلتية:اإلمامة يف الحا تحرم

وألن  ،]خ[يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة(  )لن :-ملسو هيلع هللا ىلص-لعموم قوله  ؛إمامة المرأة بالرجل-1

 اا، فلو ق دمت لْلمامة ألصبح ذلك مخالفً األصل تأخرها يف آخر الصفوف صيانة لها وسترً 

  لهذا األصل الشرعي.

ِدث ومن عليه نجاسة، -2 ح  وهو يعلم ذلك، فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى إمامة الم 

  حة.انقضت الصالة، فصالتهم صحي

ن-3 ، وهو م  وال تالوة، أو يدغم فيها  اال يحسن الفاتحة، فال يقرؤها حفظً  إمامة األ مي 

يحيل المعنى،  ابحرف، أو يلحن فيها لحنً  امن الحروف ما ال يدغم، أو يبدل فيها حرفً 

  لعجزه عن ركن الصالة. ؛إال بمثله فهذا ال تصح إمامته

، ويدعو إلى بدعة اإمامة الفاسق المبتدع، ال تصح الصالة خلفه إذا كان فسقه ظاهرً -4

  .[18]السجدة:   (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ) :لقوله تعالى ؛مكفرة
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من هو أقدر منه على العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، فال تصح إمامته ل-5

 األمور.هذه 

ن والخطأ يف القراءة، وهذا يف غير الفاتحة، أما-1 ان: وهو كثير اللَّح  اللحن يف  اللَّحَّ

يؤم ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقول النبي  ؛الفاتحة بما يحيل المعنى فال تصح معه الصالة، كما مضى

  .]م[ القوم أقرؤهم(

: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله لمعنًى مذموم شرًعا؛ وهم له كارهون، أو يكرهه أكثرهم امن أمَّ قومً -2

ون  ) اِره  م  ل ه  ك  ه  م  و  و  مُّ ال ق  ل  ي ؤ  ج  ، الرَّ ة  ال  م  ص  ب ل  ل ه  ق  ث ة  ال  ت    .]صحيح: د، جه، طب، هق[...( ث ال 

من يخفي بعض الحروف، وال يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف، كالفأفاء الذي -3

 ء وغيرهما، وذلك من أجل زيادة الحرف يف القراءة.يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التا

م اإلمام على المأمومين، فيقفون خلف اإلمام إذا كانوا اثنين فأكثر؛ ألنه  -ملسو هيلع هللا ىلص-السنة تقدُّ

يف -ملسو هيلع هللا ىلص-أنس لما صلَّى بهم النبي فعن  ؛لى الصالة تقدم وقام أصحابه خلفهكان إذا قام إ

عن  ويقف الرجل الواحد ،]م[ونقوم خلفه، فيصلي بنا( -ملسو هيلع هللا ىلص-)ثم يؤم رسول اهلل البيت: 

لى يمينه لما وقفا عن يساره( إ اأدار ابن عباس وجابرً -ملسو هيلع هللا ىلص-)ألنه  له: ايمين اإلمام محاذيً 

ويصح وقوف اإلمام وسط المأمومين؛ ألن ابن مسعود صلى بين علقمة واألسود،  .]م[

بحال الضرورة،  الكن يكون ذلك مقيًد  ،]م[ (فعل-ملسو هيلع هللا ىلص-)هكذا رأيت رسول اهلل وقال: 

وتكون النساء خلف صفوف الرجال؛  ،ويكون األفضل هو الوقوف خلف اإلمام

  .]م[، والعجوز من ورائنا( -ملسو هيلع هللا ىلص-أي النبي-)صففت أنا واليتيم وراءهلحديث: 

تسنيم تراب أو غيره، للصالة من عصا أو  ما ينصبه المصلي قدامه عالمة وهي: السترة

 .ا تستر المار من المرور أي تحجبهألنه ؛وسميت سترة
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إذا وضع أحدكم ): -ملسو هيلع هللا ىلص-وحكمها سنة لْلمام والمنفرد، ومقدارها ذراع أو نحوه؛ لقوله 

  ]م[. (بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، وال يبال من مر وراء ذلك

 ر.خشبة يستند إليها راكب البعيمؤخرة الرحل و

 فال يستحب للمأموم أن ؛خلفه أم بجانبيه اإلمام تكفي المأمومين سواء أصلوا سترةو

 .سترة مؤمومينولم يكن لل يصلي إلى سترة،-ملسو هيلع هللا ىلص-؛ فقد كانيتخذ سترة

طل بتال و ،وراء السترة ال يضر، والمرور بين المصلي وسترته منهي عنهمن المرور و

ن يديه، يأثم المار بي، وعن الخشوع ثوابها بانشغال القلب ، ولكن ينقصبسببهالصالة 

ي ًرا ل ه  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله ب ِعين  خ  ن  ي ِقف  أ ر 
ان  أ  ي ِه، ل ك  ل  ا ع  اذ  ل ي م  ص  ِي الم  ارُّ ب ي ن  ي د  م  الم  ل  ل و  ي ع 

ي هِ  رَّ ب ي ن  ي د  ن  ي م 
 ]ق[. (ِمن  أ 

-؛ لقولهها منأن يدفع المار من إنسان أو بهيمة إذا مر بينه وبين سترته أو قريبً  للمصليو

إِن  أ ب ى ): -ملسو هيلع هللا ىلص ، ف  ت ط اع  ا اس  ه  م  أ  ر  ل ي د  ي ِه و  رُّ ب ي ن  ي د  ًدا ي م  ح 
ع  أ  ل ي ف ال  ي د  م  ي ص  ك  د  ح 

ان  أ  ا ك  إِذ 

ي ط ان   و  ش  ا ه  إِنَّم  ه ، ف  اتِل  ي ق  ل    ]ق[. (ف 

أو  ،أو السفلية ،كمن يصلون يف األدوار العلوية :ن هم يف حكم الجماعة الواحدةوم  -

 خارج  المسجدمصليات النساء
 جاز أن يقتدوا باإلمام ؛ لكثرة المصلين، أو يف صفوف 

، فإذا ما حدث طارئ، وانقطع عنهم صوت اإلمام، كما عن طريق الشاشات أو مكبرات

بادر أحدهم باإلمامة، أو اتفقوا على ي بأنلو انقطعت الكهرباء، جاز أن يكملوا جماعة، 

 أكملوا فرادى وكانوا كالمسبوق. وإن ال أحدهم قبل الصالة،

هذه وأما من ليسوا يف حكم الجماعة الواحدة فال يصح أن يقتدوا باإلمام عن طريق -

 الوسائل.



 107الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث التاسع: يف اإلمامة يف الصالة:/الباب الثاين: الصالة.

 

 
)وإذا قرأ فأنصتوا( : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛مأموم القراءة يف الصالة الجهريةيتحمل اإلمام عن ال

  .]حسن: حم، جه[)من كان له إمام فقراءته له قراءة( : -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  ،]صحيح: حم، د، ن، جه[

ول  اهللِ ويستنى من ذلك الفاتحة؛ ف س  لَّى بِن ا ر  : ص  ال  اِمِت ق  ة  ب ِن الصَّ ب اد  ن  ع  أ ، -ملسو هيلع هللا ىلص-ع  ر  ق  ف 

 : ال  غ  ق  ر  ا ف  مَّ ل  ، ف  ة  اء  ي ِه ال ِقر  ل  ل ت  ع  ث ق  ؟  "ف  ون  ء  ر  ق  ع   "ت  ن ا: ن  ل  : ق  ال  ول  اهللِ. ق  س  ا ر  . ي  م  )م  ي ك  ل  ال  ع 

ِة ال كِت   ح 
اتِ ل وا إاِلَّ بِف  ع  ف  اأ ن  ال  ت  ة  إاِلَّ بِه  ال  ه  ال  ص  إِنَّ  ]صحيح: حم، قطن، ك، هق، مخ[. (اِب؛ ف 

 عن المأموم. القراءةتحمل أما يف السرية فإن اإلمام ال ي

أتي أن ي ، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صالته؛ ألن شرطهال يجوز للمأموم مسابقة إمامه

إنما )وعلى المأموم أن يشرع يف أفعال الصالة بعد إمامه؛ لحديث:  ،بها بعد إمامه وقد فاته

جعل اإلمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع اهلل لمن حمده 

فإن وافقه فيها أو يف السالم كره  .]ق[لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا( فقولوا: ربنا و

-ه وإن سبقه حرم؛ لقول ، الركنألنه اجتمع معه يفلمخالفته السنة، ولم تفسد صالته؛ 

 ،موالنهي يقتضي التحري ،]م[وع وال بالسجود وال بالقيام( )ال تسبقوين بالرك :-ملسو هيلع هللا ىلص

ار  ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله و أ س  ِحم  ه  ر  أ س  ل  اهلل  ر  و  ن  ي ح 
اِم أ  م 

ِ ب ل  اإل  ه  ق  أ س  ع  ر  ف  ى الَِّذي ي ر  ش  ا ي خ  م 
( ؟أ 

  .]ق[

والعقل والحلم  فيقدم أولو الفضل :قرب أولي األحالم والنهى من اإلمام ستحبي-1

األحالم والنُّهى، ثم الذين  )ليلني منكم أولو :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛منه اواألناة خلف اإلمام وقريبً 

 ويفتحوا عليه يفوالحكمة يف ذلك: أن يأخذوا عن اإلمام،  .]م[ يلونهم، ثم الذين يلونهم(

 القراءة إذا احتاج إلى ذلك، ويستخلف منهم من شاء إذا نابه شيء يف الصالة.
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ويحرصوا عليه ويحذروا من  يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف األول-2

أخرون وم يت)تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ال يزال ق :-ملسو هيلع هللا ىلص-التأخر؛ لقوله 

)لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول، ثم لم  :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله   .]م[حتى يؤخرهم اهلل( 

نَّ يف الصفوف  أما النساء فيستحب .]م[يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا(  أن ي ك 

)خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء  :-ملسو هيلع هللا ىلص-؛ لقولهالمتأخرة

نَّ يصلين .]م[ آخرها، وشرها أولها( يف مسجد واحد مع الرجال وال ساتر  هذا إذا ك 

كالحرم، وكالمسجد النبوي يف زمنه، أما إذا كنَّ يف مصليات منفصلة، فيبقى الحكم 

  كالرجال؛ أفضلها الصف األول فاألول.

-لفعله  ؛رج قبل الدخول يف الصالةوسد الف   يستحب لْلمام أن يأمر بتسوية الصفوف-3

 .م[]الة( فإن تسوية الصفوف من تمام الص)سووا صفوفكم : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله و، ذلك-ملسو هيلع هللا ىلص

)أقيموا بوجهه فقال:  :-ملسو هيلع هللا ىلص-: أقيمت الصالة فأقبل علينا رسول اهلل قالوعن أنس 

و ه منكب)كان أحدنا يلزق : وقال أنس .]ق[ا، فإين أراكم من وراء ظهري( صفوفكم وتراصُّ

 .]ق[بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه( 

 تساعد على سرعةمن المصالح المرسلة، أو بالط المساجد  ،والخطوط التي يف السجاد 

 .قامتهاتتسوية الصفوف واس

  ال يخلو من حالين:موضع الكرسي يف الصف  -4

خلفية  الأن يجلس  على الكرسي يف صالتِه كل ها، فعليه أن يجعل  أرجل  الكرسي  األولى:

مراعاة  موضِع الجلوِس، بحيث تكون  ، مع األخِذ يف االعتباِر بمحاذاِة أرجِل المصلين

 ، رسي أو تأخرت  مت  أرجل  الك  عجيزت ه محاذيًة وموازيًة ألرجِل المصلين، سواًء تقدَّ

م بالع ِقب، وهو مؤخر  القِدم، وباألليِة للقاعدين، وبالجنِب 
فالعبرة  يف التقّدِم وعدِمه للقائِ

 للمضطجعين.
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ه أو سجوِده فقط دون  القياِم، ففي هذه الحالِة أن يجلس  على الكرسي يف ركوعِ  الثانية :

،  ،قياِم، فيحاذي الصفَّ عند قياِمهالعبرة  بال وعلى هذا سيكون  الكرسي خلف  الصف 

ن خلفه  من المصلينفينبغي أن يكون  يف موضع  بحيث  ال  لفه فإن كان خ ،يتأذَّى به م 

  مصلون حاذى بالكرسي وتقدم.

، فإذا كان نقص فليكن يف آخر الصفوف؛ ول فالذي يليهيستحب إتمام الصف األ-5

ون كما تصف المالئكة عند ربها؟(  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  فقلنا: يا رسول اهلل، وكيف )أال تصفُّ

  .م[] )يتمون الصفوف األ ول، ويتراصون يف الصف(تصف المالئكة عند ربها؟ قال: 

ه لقول ؛دون إكمال الصف الذي قبله خلف الصف اال تصح صالة الرجل وحده منفردً -6

 رجاًل -ملسو هيلع هللا ىلص-ورأى رسول اهلل  .]صحيح: حم، جه[)ال صالة لمنفرد خلف الصف(  :-ملسو هيلع هللا ىلص-

فإن كان  .]صحيح: حم، د، ت، جه[. الصالةيصلي وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد 

 الصف مكتماًل فال حرج من الصالة منفرًدا، وال يشرع سحب شخص من الصف.

 :يف صالة أهل األعذار :املبحث العاشر
المرضى والمسافرون والخائفون الذين ال يتمكنون من أداء الصالة،  هم أهل األعذار

على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم، فيصلون حسب 

 وقال تعالى: .[78]الحج:(   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) :استطاعتهم. قال اهلل تعالى

(   ہ ہ ہ ھ)وقال تعالى: . [286]البقرة:(   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)

جد التيسير.فك .[16]التغابن: جدت المشقة و   لما و 

-؛ لقولهإن كانوا قبل العذر حريصين على الطاعة وأهل األعذار يعطون األجر كاماًل 

ِقيًما ): -ملسو هيلع هللا ىلص ل  م  م  ان  ي ع  ا ك  تِب  ل ه  ِمث ل  م  ، ك  ر  اف  ، أ و  س  ب د  رِض  الع  ا م  ِحيًحاإِذ  -قولهو [،]خ (ص 

م  ): -ملسو هيلع هللا ىلص ه  ب س  يِه، ح 
ن ا فِ ع  م  م  ه  اِدًيا إاِلَّ و  ال  و  ًبا و  ن ا ِشع  ل ك  ا س  ن ا، م  ف  ل  ِدين ِة خ  اًما بِال م  و  إِنَّ أ ق 

ر   ذ   ]خ[. (الع 
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 .اأو جزئيً  اهو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كليً  المريض:

على أّي صفة كان، ولو على هيئة الراكع لمن  االمريض أن يصلي المكتوبة قائمً ويلزم 

 ا؛ لقولهإلى جدار أو عمود أو على عًص  ابظهره مرض ال يستطيع أن يمد ظهره، أو مستنًد 

لعمران بن حصين: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله و ،]ق[( بأمر فأتوا منه ما استطعتم )إذا أمرتكم: -ملسو هيلع هللا ىلص-

لك فإن عجز عن ذ .]خ[، فإن لم تستطع فعلى جنب( اًد ، فإن لم تستطع فقاعا)صل قائمً 

  .[16]التغابن:(   ہ ہ ہ ھ)لقوله تعالى:  ؛كله صلى على حسب حاله

ها بااوال تسقط الصالة عن المريض ما دام عقله ثابتً  الَّ ى إليماء؛ لقدرته عل، حتى لو ص 

يف الركوع والسجود برأسه إيماًء، ويجعل  االمريض جالًس المصلي ويومئ  ؛ذلك مع النية

 جز عن اإليماء برأسه أومأ بعينه.السجود أخفض من الركوع، فإذا ع

ر، )الظهر، العص ال خالف بين أهل العلم يف مشروعية قصر الصالة الرباعية للمسافر

 :واإلجماعليل ذلك: القرآن والسنة ، ودالعشاء(

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب )أما القرآن: فقوله تعالى:  

-؛ لفعله اوال تقصر صالة الصبح وال المغرب إجماعً  .[101]النساء: (يب جت حت خت

: )فرض اهلل الصالة وأصحابه من بعده، ولقول عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما-ملسو هيلع هللا ىلص

اعية هي فدلَّ على أن الرب  .]م[، ويف السفر ركعتين ...( اعلى لسان نبيكم يف الحضر أربعً 

 المقصودة.

قصر لما سئل عن ال-ملسو هيلع هللا ىلص-فقد قال النبي ؛ائز يف السفر يف حال الخوف وغيرهوالقصر ج

ق اهلل بها عليكم، فاقبلوا صدقتهن الناس: وقد أمِ  -ملسو هيلع هللا ىلص-وألن النبي ،]م[ ()صدقة تصدَّ

-ملسو هيلع هللا ىلص-)إين صحبت رسول اهلل  عنهما قال: فعن ابن عمر رضي اهلل ؛وخلفاءه داوموا عليه
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كعتين ر يف السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اهلل، وصحبت أبا بكر فلم يزد على

إِنَّ اهلل  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله و ،ثم ذكر عمر وعثمان رضي اهلل عنهم .]م[ حتى قبضه اهلل ...(

ا يحب أن ت   م  ه  ك  ص  خ  ت ى ر      .[]صحيح: شيبة، حب، طب، هق، مخ( ؤتى عزائمهي ِحبُّ أ ن  ت ؤ 

وقد أجمعت عليه  فالقصر من األمور المعلومة من الدين بالضرورة، وأما اإلجماع:

فالمحافظة على هذه السنة واألخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من  ؛األمة. وعلى هذا

على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه  وأصحابه-ملسو هيلع هللا ىلص-تركها، وذلك لشدة مداومة النبي 

 المستمر الدائم.

 وكل ما ورد هو حكايات، شرًعا، وال لغةً ليس محدًدا  السفر الذي تقصر فيه الصالة

 .فقهي خذ منها نحو عشرين قولأ  ال؛ أحو

  من باب األولى. فيه الترخص قل وما زاد فيجوزيكون لألهنا والتحديد  

ألنه وصف ظاهر منضبط مناسب ألن  ي ربط به متعلقة بالسفر؛ والفطر ورخصة القصر 

كيف ف، الحرج، ودفع المشقة عن المكلفين الحكم وجوًدا وعدًما، وألنه مظنة لرفع

 يمكن ضبط السفر حتى نقول هو مسافر أو ال.

ائل النقل طع بوسبالمسافة أو بالزمن؟ حتى نقيس عليها اآلن ما ي قبالعرف أو فهل العبرة 

بد من  ، ولكن العيةالرخص الشر لغيال تأنها الوسائل العصرية الحديثة؛ ألن األصل يف 

 ود الشارع من ربط الرخصة بالسفر.تحقيق المناط؛ حتى نحقق مقص

وال تحديد هنا،  ،أو اللغة فأما العرف فال يرجع إليه إال إذا لم يكن تحديد من الشارع،

ت كثير ايف لهج فهناك من يقطع مسافة يسيرة ويقول هو مسافر ؛لعرف غير منضبطلكن ا

ر، وكذلك األعراف مختلفة يقطع مسافة طويلة وال يقول هو مساف هم من، ومنمن العرب

واإلسالم دين عالمي للعرب وغيرهم ممن ال عرف لهم يبنى  ن نحدد؟فبعرف م  ومتغيرة؛ 

 ض.بالعرف باطل وإن قال به البع عليه يف األحكام؛ فربط معرفة السفر الذي يقصر فيه
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فمن قطع هذه المسافة جاز له أن يأخذ بالرخصة، ومعلوم يف المسافة، بلو قلنا العبرة و

وهو -الوسائل الحديثة أنها قد تقطع يف لحظات حتى أطول مسافة قصر عند الفقهاء

قطع اآلن ت-اكيلو تقريبً  120تقريًبا أي  ميالً  72المذهب الحنفي مسيرة ثالثة أيام ويعادل 

 48فمسافة القصر=  مياًل  12برد والبريد = 4وعند الجمهور  ،يف لحظات عبر الطيران

ولو قطعها يف طرفة عين  ،له الترخصوعليه فمن قطعها جاز  تقريًبا؛ 84ميالً، وبالكيلو 

 الحاصل يف الطيران الحربي، وربما يتطور العلم ويمكن انتقال الناس عبر الزمن.هو كما 

ة ربطوا قطع المساف حيث إنهم الفقهاء القدامى ربطناه بالمسافة لخالف ما ضبطهلو ف

 لنقل الحديثة، فهو تخريج مع، وهذا ال يكون يف وسائل اودبيب األقدامبسير األثقال، 

سير الذي ، وترك شرطهم يف البالمسافة وجود الفرق الكبير، وتلفيق بين األخذ بتحديدهم

 غير منضبط؛ ألنه قد تقطع يف وصف  المسافة المقطوعة ربط السفر بكذلك و؛ شرطوه

لحظة، وكذلك ال يتحقق مقصود الشارع من رفع المشقة ورفع الحرج يف ظل وسائل 

 .فقودةمالعلة ، بل بين الحكم والعلة مفقودة النقل التي تقطعها يف لحظة، والمناسبة

، دقيقة بالتحديد 30يف  ألقداماألثقال، ودبيب االزمن فالميل ي قطع بسير بولو قلنا العبرة 

فراسخ والفرسخ  4 والبريد تقريًبا أي ست ساعات وذلك أن البريد يقطع يف نصف يوم

د وهي 4 القصر عند الجمهور فزمن، أي أنه يف الساعة ي قطع ميالن، أميال 3 يوم مسيرة  ب ر 

وهم المالكية  ساعة جاز له الترخص على مذهب الجمهور 24من سافر فوعليه وليلة 

د وهي  6عند الحنفية ، ووالشافعية والحنابلة من ثالثة أيام من دون الليالي؛ فمسيرة ب ر 

سفر يوم تام أي  بريدان وهي عندهم، وعند األوزاعيساعة جاز له الترخص  36سافر 

 .ساعة 12

 . مسيرة ثالثة فراسخوهناك من قال بأنه 

: ؛ فعن أصحها وأقل ما قيل بسند صحيحوهذا القول  ال  ، ق  ن ائِي  ي ى ب ِن ي ِزيد  ال ه  ن  ي ح  ع 

 : ال  ق  ِة، ف  ال  رِ الصَّ ص  ن  ق  ، ع 
الِك  أ ل ت  أ ن س  ب ن  م  ول  اهللِ س  س  ان  ر  ة  -ملسو هيلع هللا ىلص-)ك  ِسير  ج  م  ر  ا خ  إِذ 
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اِسخ   ر  ِة ف  ث  ، أ و  ث ال 
ي ال  ِة أ م  ث  ب ة  ا-ث ال  ع  اكُّ ش  ت ي ِن(- لشَّ ع  ك  لَّى ر  مشكوك  فالثالثة األميال ]م[، ص 

، وأما من تأول هذا الحديث بأنه جزء فيها ال يؤخذ منها تحديد، فتبقى الثالثة الفراسخ

من سفر طويل وأنه سيق للداللة على بدء القصر فهو تأويل ال دليل عليه، فال يرد هذا 

ران ال عمالدليل بمجرد التأويل؛ والصحيح أنه غاية سفره؛ وأما البدء فيجوز بمجاوزة ال

 بمجاوزة ثالثة فراسخ.

وأقل ما ورد من الثالثة الفراسخ إما أنها ال تثبت سنًدا، أو أنها ال تسلم داللة؛ حيث إن 

 داللتها محتملة، وأحسنها توجيًها أنها حكاية حال عن بدء القصر يف سفر طويل.

 وال-تحديدبد من  وال-)العرف، المسافة، الزمن(  الثالثةفبماذا نحدد السفر من هذه 

 يجوز أن يبقى الناس يف فوضى فقهية يف هذه المسألة التى تعم بها البلوى.

 المسألة أن يحدد السفر بالزمان ال بالعرف والن الذي تنضبط به نقول وباهلل التوفيق إ

وتحقيق مقصود الشارع من رخصة السفر، والتحديد كما  بالمسافة؛ وذلك النضباطه،

ثة ثالعن الشارع صحيًحا  خذ بأقل ما وردمن باب األولى، فنأوما زاد فهو  ،سبق لألقل

 فراسخ كما سبق من حديث أنس عند مسلم.

 270أميال= 9و دقيقة 30أميال، والميل يقطع يف  9فراسخ=  3أميال، و 3فرسخ= فال

 أي أربع ساعات ونصف. 4.5دقيقة، وبالساعات= 

 أربع ساعات ونصفسفره  استغرقوسيلة من وسائل النقل و سافر بأي وعليه فمن 

وما فوق جاز له أن يترخص يف القصر والفطر، ومن كان سفره دون ذلك زمنًا لم  الساعة

 يجز له الترخص.

 واهلل أعلم. 

 ينوي السفر. أن-1

 فما فوق. الساعة أربع ساعات ونصف ذهاًبا السفر أن يستغرق زمن-2
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 يجوز القصر داخل المدينة المترامية أطرافها.، وعليه فال من عمران بلدته الخروج-3

 .القصر عند كل صالة أن ينوي-4

 أن يكون السفر مشروًعا.-5

 

 ،نعدام السبب المبيح للقصر يف حقهال يقصر؛ م يجز له أنن نوى اإلقامة المطلقة لم  

بعد أو أقام لحاجة وظن أالَّ تنقضي إال  صالة، (21)نوى اإلقامة أكثر من  كذلك إن

-ملسو هيلع هللا ىلص-وذلك أن النبيإحدى وعشرين صالة أتم، ومن نوى ذلك أو أقل جاز له القصر؛ 

 لىفصيوم التروية، إلى صبح ، من ذي الحجة صبح رابعةمن  يف حجة الوداع بمكة أقام

لصحيحين ا]أصله يف إلى منى يوم التروية.  خرج يقصر الرباعية حتى ،إحدى وعشرين صالة

  .[من حديث جابر وابن عباس
متى تنقضي؛ أو حبس  ، وال يدريصالة (21)فوق  اإلقامةِ  ال نيةِ ب ويقصر إن أقام لحاجة  

 ؛ ألنه يف حكم المسافر.أو بمطر ولو أقام سنين اظلمً 

 منها: السفر، هناك صور وحاالت تستثنى من جواز القصر يفو

 ،ق[] )إنما جعل اإلمام ليؤتم به(: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛فيلزمه اإلتمام إذا ائتم المسافر بمقيم-1

نَّة أبي القاسم ولقول ابن عباس لما سئل عن اإلتمام خلف المقيم:  حيح: ]ص ملسو هيلع هللا ىلص()تلك س 

   .حم[

وال إمام فإذا دخل يف الصالة خلف  ؛بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيمإذا ائتم -2

بد له من نية جازمة، أما مع  فإنه يلزمه اإلتمام؛ ألن القصر ال يدري أهو مسافر أم مقيم

  التردد فإنه يتم.

كرجل مسافر، ويف أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر يف  إذا ذكر صالة حضر يف السفر:-3

-ملسو هيلع هللا ىلص-ه لبلده بغير وضوء أو تذكر صالة فائتة يف الحضر، هنا يلزمه أن يصليها تامة؛ لقو
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يعني: يصليها كما هي؛ وألن هذه  .]ق[ ()من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها :

 تامة فيجب عليه قضاؤها تامة. الصالة لزمته 

كأن يصلي المسافر خلف  إذا أحرم المسافر بصالة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها:-4

ه الصالة، ثم أعادها، لزمه إعادتها مقيم فيلزمه يف هذه الحالة اإلتمام، فإذا فسدت عليه هذ

  تامة؛ ألنها إعادة لصالة واجبة اإلتمام.

إذا نوى المسافر اإلقامة المطلقة يف  إذا نوى المسافر اإلقامة المطلقة أو االستيطان:-5

البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين، وكذلك إذا نوى اتخاذ 

 له، فإنه يلزمه إتمام الصالة؛ ألنه قد انقطع حكم السفر يف حقه.  اوطنً  ةهذه البلد

يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصالة الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء يف 

كان يف غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ -ملسو هيلع هللا ىلص-)أن النبي وقت إحداهما؛ لحديث معاذ: 

ر  الظهر ح ، وإذا ارتحل بعد زيغ اتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعً الشمس أ خَّ

 ثم سار. وكان يفعل مثل ذلك يف المغرب والعشاء( االشمس صلى الظهر والعصر جميعً 

؛ ألنها رخصة من رخص السفر فلم أم نازاًل  اوسواء أكان سائرً  .]صحيح: حم، د، ت، حب[

-إال أن األفضل للنازل عدم الجمع؛ ألن النبي  ،عتبر فيها وجود السير كسائر رخصهي

  .لم يجمع بمنى وقد كان نازاًل -ملسو هيلع هللا ىلص

-)جمع رسول اهلل لقول ابن عباس:  ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة؛

 ويف  .]م[ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف وال مطر(-ملسو هيلع هللا ىلص

)أمر  :-ملسو هيلع هللا ىلص-فلم يبق إال عذر المرض، وألنه  .]م[ )من غير خوف وال سفر( :رواية

واالستحاضة نوع من المرض،  .]صحيح: د، ن[ المستحاضة بالجمع بين الصالتين(

وقد قيل البن عباس يف الحديث ويلحق بها ما يف معناها، ممن يوصفون بدائمي الحدث. 
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ت ه(الماضي: لم  فعل ذلك؟ قال:  ك ة وحرج بترفمتى لحق اإلنسان مشق )كي ال ي حرِج  أمَّ

 .اكان أو مسافرً  ابغير المرض، مقيمً  اأو معذورً  كان االجمع جاز له الجمع، مريًض 

  ب، ويلحق المكلف بسببه مشقة.المطر الكثير الغزير الذي يبل الثيا-1

  يشق على الناس بسببه المشي. الوحل والطين، وذلك إذا كان-2

الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة، وغير ذلك من األعذار التي يلحق -3

  بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها.

 األطباء الذين يقومون بعمليات طويلة.-4

 يصلي على هذه الوسائل كما يصلي على األرض مطلًقا. يف الظروف الطبيعية-1

، ولم يكن أو سفينة من أدركه وقت الصالة وهو راكب  على سيارة  أو قطار  أو طائرة  -2

هناك مجال  لتأخير الصالة إلى حين وقوف السيارة التي يأبى صاحبها الوقوف ألداء 

ة، أو الطَّائرة التي ال تصل الصالة، أو القطار الذي ال يقف إال بعد خروج وقت الصال

.. .إلى البر إال بعد خروج الوقتصل ، أو السفينة التي ال تالمطار إال بعد خروج الوقت

يها الش نافلًة: فإن كانت الصالة، نافلة أو فريضةتكون فال تخلو إما أن  خص فيجوز أن يؤد 

أخفض من  ؛ ويومئ بالركوع، ويجعل السجودسيرالجهة و، إلى اعلى هيئته جالًس 

 . الركوع

: فتؤدَّى الصالة على حسب القدرة واالستطاعة، فإن وجد ماًء فريضةً ت الصالة وإن كان

م، إن  وجب عليه التطهر به، وإن لم يجد ماًء أو وجده وعجز عن استعماله، لزمه أن يتيمَّ

م بما يجد من  كراسي، أو أّي قطعة الوجد تراًبا أو نحوه، فإن لم يجد ماء وال تراًبا، تيمَّ

 على حسب حاله؛ لقول اهلل تعالى: يمما صعد على األرض، ثم يصلَّ  على أنهمنها، 

﴾ ]التغابن:  ت م  ت ط ع  ا اس  وا اهلل  م  ق  اتَّ ًس ﴿ تعالى:وقوله [. 16﴿ف  ل ف  الّله  ن ف  ا﴾ ]البقرة:  اال  ي ك  ه  ع  س   [.286إاِلَّ و 
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تحديد االتجاهات ومعرفتها عن اآلن يمكن و قبلة، فهواء القبلة وأما استقبال القبلة،

رة والبوصالت الحديث ن وجه إلى القبلة، إن تمكن مأن يت هفيلزم، ةطريق اآلالت المتطو 

الستقبال القبلة، وإن لم يتمكن من ذلك  الوسيلة التي يركبهاالمكان يف  ذلك، وناسب

ظِنَّة  فروالس؛ ألن المشقة تجلب التيسير، واألمر إذا ضاق اتسع، ال حرج عليهفتسقط و م 

 والّتوسعة عند عموم البلوى. ،ورفع الحرج ،تشّوف إلى الّتخفيفم والّشرع، الترخص

هذا هو العذر الثالث من األعذار التي تختلف بها الصالة يف هيئتها، أو عددها، وقد تقدم 

 على عذر المرض والسفر.الكالم 

ع يف كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين؛ لقوله تعالى: صالة الخوف تشر

 وقيس عليه الباقي، ممن يجوز قتاله.[. 101]النساء:  ىئخت حت جت يب ىب يئمب

ويدخل  ؛اتشرع عند الخوف من هجوم العدو، أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباًح و

يخاف اإلنسان على نفسه منه، كالصائل الذي يريد  مما-اسبعً أو  اآدميً -يف العدو كل عدو 

 أهله أو ماله، والغريم الظالم وغير ذلك.

 .والسنة واإلجماع الكتابوالدليل على مشروعيتها: 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱأما الكتاب: فقوله تعالى:  

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ

 [. 102]النساء:  ڤىئ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 وأجمع الصحابة على فعلها.، -ملسو هيلع هللا ىلص-وصالها رسول اهلل

 وتشرع صالة الخوف بشرطين:
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الشرط األول: أن يكون العدو ممن يحل قتاله، كقتال الكفار، والبغاة، والمحاربين، كما 

 سبق.

 ه حال الصالة.والشرط الثاين: أن ي خاف هجوم  

يف حديث -ملسو هيلع هللا ىلص-ت، ومنها الصفة الواردة عن النبيجاءت صالة الخوف على عدة صفا

، وهي أشبه بالصفة المذكورة يف القرآن -رضي اهلل عنه-بي حثمة األنصاريسهل بن أ

عليه -وقد فعل  ؛حتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدوالكريم، وفيها احتياط للصالة، وا

طائفة أن الة يف غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل: الص هذه-والسالمالصالة 

ت مع النبي ، وأتموا اوطائفة وجاه العدو، فصلَّى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمً -ملسو هيلع هللا ىلص-صفَّ

ألنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة األخرى، فصلى بهم الركعة 

لَّ ، وأتموا االتي بقيت من صالته، ثم ثبت جالًس    .]م[ .م بهمألنفسهم، ثم س 

ال يجوز التجمع للصالة أثناء الحرب يف ظل الحروب الحديثة؛ هذا يف القديم أما اآلن  ف

 عد.لتغير األسلحة، مما يمكن االستهداف ألي تجمع عن ب  

تسقط ف يمكن وإن أمكن أن يصلوا يف مجموعات بسيطة، كثالثة ثالثة فال بأس، وإن لم 

 الجمعة فتصلى ظهًرا.  وتسقط ،صلى فرادىعنهم الجماعة فت  

 :: يف صالة اجلمعةشرعاحلادي املبحث 
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) لقوله سبحانه: ؛الجمعة فرض عين على الرجالصالة 

)رواح : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله و ،[9]الجمعة:(   پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

)لينتهين أقوام عن  :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  ،]صحيح: ن، مه، حب[الجمعة واجب على كل محتلم( 

د عهم الجمعات، أو ليختمن اهلل على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين(    .]م[و 
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: فال تجب علىقادر على إتيانها،  تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل، مقيم،

 ؛عاجز عن إتيانهال وال مسافر وال وال صغير وال فاقد العق وال عبد مملوككافر وال امرأة 

، أ ِو ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ل وك  م  ب د  م  ة : ع  ب ع   إاِلَّ أ ر 
ة  اع  م  ي ج 

ِلم  فِ س  ل  م  ل ى ك  اِجب  ع  ق  و  ة  ح  ع  م  ال ج 

رِيض   ، أ و  م  بِي  و  ص 
، أ  أ ة  ر  وأما المسافر فال تلزمه الجمعة؛ ألن النبي  .]صحيح: د، ك، هق[( ام 

أسفاره، وقد وافق يوم عرفة يف حجته جمعة، ومع ذلك صالها لم يكن يصليها يف -ملسو هيلع هللا ىلص-

الجمعة فإنه يصليها مع  تقام فيه اأما المسافر الذي ينزل بلًد  ؛وجمع العصر معها اظهرً 

  فجائز.أو قصر صلى العصر بعدها أربًعا  المسلمين؛ وإن

المسافر المرأة أو الصبي أو المريض أو ك من المسلمينمن لم تجب عليه وإذا حضرها 

 حت منه، وأجزأته عن صالة الظهر.ص

من كان موظًفا مناوًبا يف مصلحة عامة مهمة، يترتب على تضييعها خطر ويلحق بهوالء 

 ناوب،كالطبيب الم لو حضرها أو تفوت مصلحة راجحة، أو تقع مفسدة راجحة عظيم،

و على الالدار يف حركات الطيران أ، وكالمناوب ورجل األمن على منشأة مهمة

 السفن...ونحو هؤالء. 

كطوله؛ لحديث  من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء وقت الجمعة هو وقت الظهر،

وعلى هذا   .]خ[ (كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس-ملسو هيلع هللا ىلص-النبي  )أن: أنس بن مالك

؛ لقوله افقد أدركها، وإال صالها ظهرً  ومع اإلمام فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها

ِة ) :-ملسو هيلع هللا ىلص- ع  م  ًة ِمن  ال ج  ع  ك  ك  ر  ر  ن  أ د  ىم  ر  ا أ خ  ل  إِل ي ه  ي ص  ل  ل  ، ف  ي ص  ل  ت اِن ف  ع  ك  ت ه  الرَّ ات  ن  ف  م  و 

ب ًعا  [.قطن، طبصحيح: ] (أ ر 
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وعدم تركه لها  عليها-ملسو هيلع هللا ىلص-لمواظبته  الخطبة ركن من أركان الجمعة ال تصح إال بها؛

 تقدما على الصالة.تتان، يشترط لصحة صالة الجمعة أن ، وهما خطباأبًد 

 وليس لها ركن ال تصح بدونه مما هو مقيد يف كتب المذاهب.

 .[11]الجمعة:(   ڇ ڇ)لقوله تعالى:  ؛اوأن يخطب قائمً ، الدعاء يف الخطبة يسن

ثم يجلس ثم يقوم فيخطب،  ايخطب قائمً -ملسو هيلع هللا ىلص-)كان رسول اهلل  :بن سمرةوقال جابر 

   .]م[فقد كذب(  افمن حدثك أنه يخطب جالًس 

وهو  .]ق[ منبر(ال)كان يخطب على  :-ملسو هيلع هللا ىلص-؛ ألنه وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع

 مرتفع، وألن ذلك أبلغ يف اإلعالم، وأبلغ يف الوعظ. 

-ملسو هيلع هللا ىلص-)كان النبي ابن عمر رضي اهلل عنهما:  حديثل؛ وأن يجلس بين الخطبتين قلياًل 

  .]ق[ يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس(

)إن طول صالة الرجل : -ملسو هيلع هللا ىلص-قولل تين، والثانية أقصر من األولى؛ويسن قصر الخطب

ئِنَّة  من فقهه، فأطيلوا الصالة، واقصروا الخطبة(   ة.والمئنة: العالم .]م[وقصر خطبته م 

 :رضي اهلل عنه جابر حديثل الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم؛ويسن أن يسلم 

  .]حسن: جه، هق[ إذا صعد المنبر سلم(-ملسو هيلع هللا ىلص-)كان رسول اهلل 

ن )كاابن عمر رضي اهلل عنهما:  حديثل ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن؛

د، هق،  ]صحيح: المؤذن ثم يقوم فيخطب(يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

  .بغ[

ا ونحوها، ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله ويسن أن يعتمد الخطيب على عًص 

  ذلك.-ملسو هيلع هللا ىلص-
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قق بلغتهم؛ حتى يتح م لهمرجِ وإن كانوا غير عرب ت   بالعربية، الخطبة ويسن أن تلقى

 المقصد من الخطبة، وهو البيان والوعظ واإلرشاد، وال يتم إال بلسانهم التي يعقلون.

لرجل رآه يتخطى الرقاب: -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ لقوله يحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة-

ففيه أذية للمصلين، وإشغال لهم عن سماع الخطبة،  .]صحيح: د، ن، ك[ )اجلس فقد آذيت(

ل ، واألفضيمكنه الوصول إلى مكانه إال بذلكأما اإلمام فال بأس بتخطيه الرقاب إن لم 

 أن يوضع له باب خاص من المحراب.

)إذا قلت لصاحبك أنصت واإلمام يخطب  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  الكالم واإلمام يخطب؛ كرهي-

  أي: تكلمت باللغو، وهو الكالم الباطل المردود.  .]ق[ فقد ل غ وت(

ا ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛التفريق بين اثنين أيًضا ويكره ر  م  ت ط هَّ ي  ِة، و  ع  م  م  الج  ل  ي و  ج  ت ِسل  ر  ال  ي غ 

ال  ي   ج  ف  ر  مَّ ي خ  سُّ ِمن  طِيِب ب ي تِِه، ث  و  ي م 
نِِه، أ  ه  ِهن  ِمن  د  ي دَّ ر ، و  ه  ت ط اع  ِمن  ط  ق  ب ي ن  اث  اس  ر  ن ي ِن، ف 

ةِ  ع  م  ب ي ن  الج  ا ب ي ن ه  و  ِفر  ل ه  م  ، إاِلَّ غ  ام  لَّم  اإِلم  ا ت ك  تِب  ل ه ، ث مَّ ي ن ِصت  إِذ  ا ك  ل ي م  ىا ث مَّ ي ص  ر   (أل خ 

  .]خ[

ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة فال بأس به؛  قبلها، سنة راتبةليس لصالة الجمعة 

مَّ ي  )السابق: حديث اليف ذلك، كما يف -ملسو هيلع هللا ىلص-لترغيب النبي  تِب  ل ه ، ث  ا ك  ل ي م  ن ِصت  ث مَّ ي ص 

ى ر  ِة األ خ  ع  م  ب ي ن  الج  ا ب ي ن ه  و  ِفر  ل ه  م  ، إاِلَّ غ  ام  م  اإِلم  لَّ ا ت ك  ولفعل الصحابة رضي اهلل  .]خ[ (إِذ 

ن كر عليه إذا ترك؛ ألن السنة الراتبة تكون ب ؛نهم، وألفضلية صالة النافلةع د الجمعة عوال ي 

يت ويف الب .]ق[)كان يصلي بعد الجمعة ركعتين( وأمره، فقد -ملسو هيلع هللا ىلص-لفعله ؛ بركعتين

ة  ) :-ملسو هيلع هللا ىلص- هلوق؛ لأو أربع ركعات .]م[. -ملسو هيلع هللا ىلص-أفضل لفعله ع  م  م  ال ج  ك  د  لَّى أ ح  ا ص  إِذ 

ل   ي ص  ل  ب ًعاف  ا أ ر  ه  د  ب ًعا)ويف رواية:  .]م[( ب ع  ل  أ ر  ي ص  ل  ِة ف  ع  م  د  ال ج  ًيا ب ع  ل  ص  م  م  ان  ِمن ك  ن  ك   (م 

 واألمر واسع يف ذلك.  .]م[



 122الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 ة الجمعة:المبحث الحادي عشر: يف صال/الباب الثاين: الصالة.

 

من -ملسو هيلع هللا ىلص-كان يفعل ذلك، وفعله -ملسو هيلع هللا ىلص-ألنه  صالة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة؛

 سنته، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. 

ويسن أن يقرأ يف الركعة األولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة، ويف الثانية بسورة المنافقون 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-لفعله  ؛]م[ى، ويف الثانية بسورة الغاشية أو يقرأ يف األولى بسورة األعل]م[، 

 واسع أن يقرأ ما يشاء من القرآن، أو أن يتخير اآليات المناسبة لموضوع الخطبة. واألمر

)من اغتسل يوم : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقولهالتبكير إلى الصالة للحصول على األجر الكبير؛ -1

ب بدنة، ومن راح يف الساعة  رَّ الجمعة غسل الجنابة، ثم راح يف الساعة األولى، فكأنما ق 

ب كبًش الثانية فك رَّ ب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأنما ق  رَّ من راح يف أقرن، و اأنما ق 

ب بيضة، فإذا  رَّ ب دجاجة، ومن راح يف الساعة الخامسة فكأنما ق  رَّ الساعة الرابعة فكأنما ق 

ل  ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقال  .]ق[خرج اإلمام حضرت المالئكة، يستمعون الذكر(  ت س  اغ  ل  و  سَّ ن  غ  م 

م   ان  ل ه   ي و  ، ك  ل م  ي ل غ  ، و  ع  ت م  اس  اِم، ف  م 
ِ ا ِمن  اإل  ن  د  ك ب  ف  ل م  ي ر  ى، و  ش  م  ، و  ر  اب ت ك  ر  و  ب كَّ ِة، و  ع  م   ال ج 

ا ي اِمه 
قِ ا و  ر  ِصي اِمه   أ ج 

ن ة  ل  س  م   ع 
ة  ط و  ل  خ     .ك[]صحيح: حم، د، ت، جه، ( بِك 

غتسل يوم الجمعة غسل الجنابة )من ا :الماضي حديثلويسن االغتسال يف يومها؛ ل-2

 .الروائح الكريهةأصحاب وينبغي الحرص عليه وعدم تركه، وخاصة  .]ق[( ...

ن  أوجبه؛   ت ِلم  ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقولهومن العلماء م  ح  ل  م  ل ى ك  اِجب  ع  ِة و  ع  م  م  الج  ل  ي و   .]ق[( الغ س 

  أحوط، وأنه ال يسقط إال لعذر. لمن تغيرت رائحته ولعل القول بوجوبه

والتنظف  ؛تقليم األظافرك إزالة ما ينبغي إزالته من الجسمويسن التطيب والتنظف، و-3

م، كتنظيف الفأمر زائد على االغتسال، ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها، 

 .الشارب وحفحلق العانة، ونتف اإلبط، كتي أمر الشارع بإزالتها، الشعور الوكإزالة 



 123الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الثاين عشر: يف صالة العيدين:/الباب الثاين: الصالة.

 

 )ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم :-ملسو هيلع هللا ىلص-ويسن له أن يلبس أحسن الثياب؛ لقوله -4

ن تِه(   .]صحيح: د، جه، مخ[الجمعة سوى ثوبي ِمه 

أكثروا ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛-ملسو هيلع هللا ىلص-ويسن يف يومها وليلتها اإلكثار من الصالة على النبي - 5

   .]صحيح: د، ن، جه، ك[ من الصالة عليَّ يوم الجمعة(

 ؛من غير مواظبة تي السجدة، واإلنسانويسن أن يقرأ يف فجرها يف الصالة بسور-6

ِف ): -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛ويف يومها بسورة الكهف .]خ[ذلك -ملسو هيلع هللا ىلص-فعلهل ه  ة  ال ك  ور  أ  س  ر  ن  ق  إِنَّ م 

ت ي نِ  ع  م  ا ب ي ن  ال ج  اء  ل ه  ِمن  النُّوِر م  ِة أ ض  ع  م  م  ال ج   أن تقرأ الكهف يف وال بأس .]صحيح: ك[ (ي و 

 لثبوت ذلك يف السنة. ؛كل ليلة

-ملسو هيلع هللا ىلص-لمن دخل المسجد يوم الجمعة أال يجلس حتى يصلي ركعتين؛ ألمره  ويسن-7

 ويوجز فيهما إذا كان اإلمام يخطب. .]خ[ بذلك

)إن يف الجمعة : -ملسو هيلع هللا ىلص-ويسن أن يكثر من الدعاء، ويتحرى ساعة اإلجابة؛ لقوله -8

   .]ق[ ، إال أعطاه إياه(اوهو قائم يصلي، يسأل اهلل شيئً لساعة ال يوافقها عبد مسلم 

 :صالة العيدين : يفي عشرناثاملبحث ال

العيدان هما: عيد األضحى وعيد الفطر، وكالهما له مناسبة شرعية، فعيد الفطر بمناسبة 

انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، واألضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، 

ي عيًد  م   وقته.؛ ألنه يعود، ويتكرر يف اوس 

إذا قام بها البعض سقط اإلثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل  صالة العيد فرض كفاية،

اوم عليها، وكذلك أصحابه د-ملسو هيلع هللا ىلص-أثم الجميع؛ ألنها من شعائر اإلسالم الظاهرة، وألنه 

يَّض باعتزال المصلى، -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد أمر النبي  ؛من بعده بها حتى النساء، إال أنه أمر الح 
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هل وهذا مما يدلُّ على أهميتها، وعظيم فضلها؛ ألنه إذا أمر بها النساء مع أنهن لسن من أ

 .االجتماع فالرجال من باب أولى

  وجود العدد المعتبر، واالستيطان.دخول الوقت، و من أهم شروطها:

ر تجب على المسافر غي قتها، وال تجوز يف أقل من ثالثة أشخاص، والفال تجوز قبل و

 المستوطن.

 الفطر يخرج يف-ملسو هيلع هللا ىلص-)كان النبي لحديث أبي سعيد:  خارج البنيان؛ لفضاءتصلى يف ا

، وحضور والقصد من ذلك إظهار هذه الشعيرة، وإبرازها .]ق[ واألضحى إلى المصلى(

 .ضيَّ المساجد كالح   من ال يشهدن

 كالمطر والريح الشديدة، ونحو ذلكوعند العذر ويجوز صالتها يف المسجد الجامع،  

 من باب األولى.

إلى وقت الزوال؛ ألنه  )ربع ساعة( كصالة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وقتها

 . كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمسوخلفاءه -ملسو هيلع هللا ىلص–

حاجة  وألن الناس يف ،-ملسو هيلع هللا ىلص-أول وقتها، وتأخير الفطر؛ لفعله  يفاألضحى ويسن تعجيل 

سع الفطر ليت إلى تعجيل األضحى لذبح األضاحي، وهم يف حاجة إلى امتداد وقت صالة

 ألداء زكاة الفطر.

)صالة الفطر واألضحى ركعتان ركعتان، تمام غير لقول عمر:  ؛ركعتان قبل الخطبةهي 

   .]صحيح: حم، ن، هق[ لى لسان نبيكم. وقد خاب من افترى(قصر ع
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الثانية قبل القراءة  ويف ،بًعارام واالستفتاح، وقبل التعوذ سيكب ر يف األولى بعد تكبيرة اإلح

ِة األ  ول  ): لحديث عائشة ؛غير تكبيرة القيام ،اخمًس  ع  ك  ب ًعا فِي الرَّ ي ِن س  ب ر  فِي ال ِعيد  ان  ي ك  ى، ك 

وعِ  ك  ِي الرُّ ت  بِير  ى ت ك  ِة، ِسو  ِخر  ًسا فِي اآل  م  خ  ويرفع يديه مع كل  .]صحيح: حم، د، قطن[ (و 

سبح بغير خالف، ويقرأ الفاتحة، ويف األولى ب اثم يقرأ بعد االستعاذة جهرً ، بخالف تكبيرة

ب  يقرأ يف العيدين )-ملسو هيلع هللا ىلص-)كان لقول سمرة:  ؛اسم ربك األعلى. ويف الثانية بالغاشية ِح س 

ل ى( و )ه   ب ك  األ  ع  م  ر  اِشي ةِ اس  ِديث  ال غ  ت اك  ح   أنه-ملسو هيلع هللا ىلص-وصحَّ عنه  .]صحيح: حم، جه[ (ل  أ 

) ر  م  قَّ ال ق  ان ش  ة  و  اع  ب ِت السَّ ت ر  ِجيِد( ويف الثانية )اق  آِن ال م  ر  ال ق   م[] كان يقرأ يف األولى بـ )ق و 

ظروف المصلين، فيأخذهم بالسنة، مع مراعاة  فيراعى اإلتيان بهذا مرة، وهذا مرة، عماًل 

 باألرفق.

- )كان النبيلقول ابن عمر رضي اهلل عنهما:  صالة العيد بعد الصالة؛ تيخطب موضع

  .]ق[( وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة-ملسو هيلع هللا ىلص

البلد، يجتمع فيه المسلمون يسن أن تؤدى صالة العيد يف مكان بارز وواسع، خارج -1

المقدسة الثالثة ، والمساجد حرجليت يف المسجد فال إلظهار هذه الشعيرة، وإذا ص  

  .أفضل

م بيان ذلك عند الكالم على -2 ويسن تقديم صالة األضحى وتأخير صالة الفطر، كما تقدَّ

  وقتها.

لفعله  ؛حتى يصليت، وأال يطعم يوم النحر وأن يأكل قبل الخروج لصالة الفطر تمرا-3

م وال يطع .]خ[ .ايفطر على تمرات يأكلهن وترً فكان ال يخرج يوم الفطر حتى ، -ملسو هيلع هللا ىلص-

  .]صحيح: ت، جه[يوم النحر حتى يصلي 
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الدنو من  ؛ ليتمكن مناويسن التبكير يف الخروج لصالة العيد بعد صالة الصبح ماشيً -4

  اإلمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصالة.

  جمل المسلم، ويغتسل، ويلبس أحسن الثياب، ويتطيب.ويسن أن يت-5

، لجميع أمور الدين لتينشام تينجامع خطبتين صالة العيد بعدب خط  ويسن أن ي  -6

ى النساء فقد أت، -ملسو هيلع هللا ىلص-بالنبي  واقتداءً  ،وتكون للنساء فيها نصيب؛ ألنهن يف حاجة لذلك

ن ه  كر  ذ    .]خ[ ...بعد فراغه من الصالة والخطبة فوعظهن و 

ۋ ۅ ۅ )لقوله تعالى:  ؛ويسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل-7

 .[185]البقرة:   (ۉ ۉ ې ې ې ې

 .جد واألسواق، وي ِسرُّ به النساءويجهر به الرجال يف البيوت والمسا 

والتكبير يف الفطر مطلق، ويف األضحى مطلق ومقيد ببعد الصلوات الخمس من فجر يوم  

 عرفة إلى صالة العصر من آخر يوم من أيام التشريق.

 :ويرجع من طريق آخر؛ لحديث جابرمخالفة الطريق، فيذهب إلى العيد من طريق، -8

الحكمة من ذلك: ليشهد وقيل يف  .]خ[إذا كان يوم عيد خالف الطريق( -ملسو هيلع هللا ىلص-)كان النبي

  رة اإلسالم فيهما، وقيل غير ذلك.، وقيل: إلظهار شعياله الطريقان جميعً 

بَّل  اهلل منا ومنك صالح األعمال، فكان يفعله  تبادل التهاين بالعيد؛-9 ق  بأن يقول لغيره: ت 

، واألصل يف التهاين والتبريكات وصيغها األعراف، وأمرها واسع، -ملسو هيلع هللا ىلص-أصحاب النبي 

 ، وإزالة الشحناء بين المتشاحنين.ه من يلقاهإظهار البشاشة والفرح يف وجستحب وي

 :عشر: يف صالة الستسقاء الثالثاملبحث 

االستسقاء هو طلب السقي من اهلل تعالى عند حاجة العباد إليه، على صفة مخصوصة؛ 

 الغيث إال اهلل وحده.وذلك إذا أجدبت األرض، وقحط المطر؛ ألنه ال يسقي وال ينزل 
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ه إلى -ملسو هيلع هللا ىلص-)خرج رسول اهلل لقول عبد اهلل بن زيد:  سنة مؤكدة؛ هي يستسقي فتوجَّ

ل رداءه، وصلى ركعتين، جهر فيهما بالقراءة(  وَّ   .]ق[القبلة، يدعو وح 

 .لها يوم محددليس و كل األوقات ما عدا أوقات الكراهة، ة االستسقاءوقت صال

-ملسو هيلع هللا ىلص-)صلى النبي لقول ابن عباس:  ؛وقًتا وصفةً  العيدأشهرها كصالة  ولها صور،

  .]حسن: ت، ن[ركعتين كما يصلي يف العيدين( 

 يلصوي ويستحب أن يقدموا أصلحهم،يستحب فعلها يف المصلى، كصالة العيد، و

يف عدد يجهر بالقراءة فيهما كصالة العيد، وتكون قبل الخطبة، وكذلك ركعتين، 

 وهذه صورة من صورها. التكبيرات وما يقرأ فيها

يجوز االستسقاء على أي صفة ، وفجرتجوز بركعتين من دون تكبيرات كصالة الو

كانت، فيدعو اإلنسان، ويستسقي يف صالته إذا سجد، ويستسقي اإلمام على المنبر يف 

  .]ق[على المنبر يوم الجمعة -ملسو هيلع هللا ىلص-ة الجمعة، فقد استسقى النبي صال

 إذا أراد اإلمام الخروج لها وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة، والخروج من المظالم، وتركو

بب ي سالتباغض والتشاحن؛ ألنه سبب يف منع الخير من اهلل سبحانه، وألن المعاص

ٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ) قال تعالى: ؛القحط والتقوى سبب البركات

 [.96]األعراف:   (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

، اويتنظف لها، وال يتطيب، وال يلبس الزينة؛ ألنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعً 

، لالستسقاء متذلاًل -ملسو هيلع هللا ىلص-)خرج النبي ؛ لقول ابن عباس: ا، متضرعً ، متذلاًل امتخشعً 

  .]حسن: ت، جه[ (ا، متضرعً ا، متخشعً امتواضعً 
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 هاويجوز قبل ،الصالة بعد-واحدةيسن أن يخطب اإلمام يف صالة االستسقاء بخطبة 

إلى  والرجوعجامعة وشاملة، يأمر فيها بالتوبة، وكثرة الصدقة،  تكون-ويجوز خطبتان

 اهلل، وترك المعاصي.

ء اوينبغي أن يكثر يف الخطبة من االستغفار، وقراءة اآليات التي تأمر به، ويكثر من الدع

ِغيثً وقوله:  .]ق[)اللهم أغثنا( بطلب الغيث من اهلل تعالى كقوله:  ي ًثا م  ِقن ا غ  مَّ اس  ه  ا، )اللَّ

ي ر  آِجل   اِجاًل غ  ، ع  ارٍّ ي ر  ض  افًِعا غ  رِيًعا، ن  رِيًئا م  ، ابً طي : سهاًل اومعنى مريئً  .]صحيح: د، مه، ك[ (م 

مَّ أ ن ت  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله ،ا: مخصبً اومريعً  ه  ِزل   اللَّ ن  ، أ  اء  ر  ق  ن  ال ف  ن ح  نِيُّ و  اهلل  ال  إِل ه  إاِلَّ أ ن ت  ال غ 

ًغا إِل ى ِحين   ب ال  ًة و  وَّ ل ت  ل ن ا ق  ا أ ن ز  ل  م  ع  اج  ، و  ي ث  ي ن ا ال غ  ل   .ونحو ذلك   .ك[حب،  ]صحيح: د،( ع 

حتى كان يرى بياض إبطه، ويرفع  .]ق[ كان يفعل ذلك-ملسو هيلع هللا ىلص-ويرفع يديه؛ ألن النبي 

الناس  رفع .]ق[ لما رفع يديه يستسقي يف صالة الجمعة-ملسو هيلع هللا ىلص-الناس أيديهم؛ ألن النبي 

 ؛ ألن ذلك من أسباب اإلجابة.-ملسو هيلع هللا ىلص-ويكثر من الصالة على النبي  أيديهم

عاء، القبلة يف آخر الد يف ذلك، ويستقبل-ملسو هيلع هللا ىلص-أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي -1

ل رداءه، فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وكذلك  ما شابه الرداء ويحو 

ل إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، -ملسو هيلع هللا ىلص-فقد ثبت أن النبي  ؛كالعباءة ونحوها وَّ ح 

ل رداءه  عما هي لتفاؤل بتحويل الحال وقيل: الحكمة من تحويل الرداء ا .]ق[ثم حوَّ

 وقيل غير ذلك. ،عليه

  يسن أن يخرج إلى صالة االستسقاء جميع المسلمين، حتى النساء والصبيان.-2

 لالستسقاء-ملسو هيلع هللا ىلص-يسن الخروج إليها بخضوع، وخشوع، وتذلل، فقد خرج النبي -3

  .]حسن: ت، جه[ ا، متضرعً ا، متخشعً ا، متواضعً متذلاًل 



 129الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الرابع عشر: يف صالة الكسوف:/الباب الثاين: الصالة.

 

افًِعا()ه منه ويقول: يسن عند نزول المطر أن يقف يف أوله ليصيب-4 ي ًبا ن  مَّ ص  خ[، ] اللَّه 

طرنا بفضل اهلل ورحمته(والصي ب: المنهمر المتدفق. ويقول:    .]ق[ )م 

: )اللهم حوالينا وال علينا، اللهم وإذا كثر المطر، وخيف من الضرر، يسن أن يقول-5

راب: الجبال الصغار. والظ   .]ق[راب واآلكام وبطون األودية ومنابت الشجر( على الظ  

مة، وهي التّل، وهو ما اجتمع من الحجارة يف مكان واحد.  واآلكام: جمع أ ك 

 :عشر: يف صالة الكسوفالرابع املبحث 
 

 سبب غير معتاد،ب-الشمس والقمر-أحد النَّي رين الكسوف: هو انحجاب ضوء

 والكسوف والخسوف بمعنى واحد. 

 :-ملسو هيلع هللا ىلص-لعباده حتى يرجعوا إليه سبحانه، كما قال  اتخويفً  ذلك-وجلعز -ويحدث اهلل 

ف  و  )إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال ينكسفان لموت أحد وال لحياته، وإنما ي خ 

  .]ق[اهلل بهما عباده( 

تب عليه من الفرائضلألعرابي -ملسو هيلع هللا ىلص-سنة مؤكدة؛ لقولهصالة الكسوف   :مبينًا له ما ك 

ي ل ةِ ) اللَّ ِم و  ي الي و 
ات  فِ و  ل  س  ص  م  :  (.خ  ال  ق  :ف  ال  ا؟ ق  ه  ي ر  يَّ غ  ل  ل  ع  ع  ) ه   .]ق[( ال ، إاِلَّ أ ن  ت ط وَّ

تى من ذلك فصلوا ح ا)إذا رأيتم شيئً  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛من ابتداء الكسوف إلى ذهابه وقتهاو

 الحساب الفلكي.علم من خالل الرؤية العلم ويف حكم  .]م[ينجلي( 

، وسورة طويلة، ثم يركع الفاتحة-انهارً كانت أو  لياًل - ايقرأ يف األولى جهرً  ركعتان هي

بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون األولى،  ،ع، ويحمد، وال يسجدسم  ثم يرفع، في  ، طوياًل 

ا يف طويلتين، ثم يصلى الثانية كاألولى، لكن دونه يرفع، ثم يسجد سجدتينم يركع، ثم ث

-ملسو هيلع هللا ىلص-)كسفت الشمس على عهد رسول اهلل لقول جابر:  ؛كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم
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يف يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه، فأطال القيام، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، 

سجدتين، ثم قام، فصنع نحو ذلك، فكانت أربع ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد 

 .]م[ ركعات وأربع سجدات(

رهم من الغفلة واالغترار بالدنيا   ،ويسن أن يعظ اإلمام الناس بعد صالة الكسوف ويحذ 

خطب الناس بعد  فقد-ملسو هيلع هللا ىلص-ويأمرهم باإلكثار من الدعاء واالستغفار؛ لفعل النبي 

آيات اهلل ال ينكسفان لموت أحد وال لحياته، )إن الشمس والقمر آيتان من الصالة وقال: 

ب روا، وصلوا وتصدقوا( فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهلل   .]خ[ وك 

 :-ملسو هيلع هللا ىلص-فإذا انتهت الصالة قبل االنجالء فال تعاد، بل يذكر اهلل، ويكثر من دعائه؛ لقوله 

() م  ا بِك  ف  م  ش  تَّى ي ك  وا ح  ع  اد  لُّوا و  لَّم  من الصالفدلَّ على أنه إن   .]ق[ ف ص  ء ة قبل االنجالس 

 وإذا تم االنجالء وهو يف الصالة أتمها خفيفة، وال يقطعها. ؛تشاغل بالدعاء

 ز:وأحكام اجلنائ ،صالة اجلنازة عشر: املبحث اخلامس

 واحد.  بمعنى-وكسرهابفتح الجيم -الجنائز: جمع جنازة 

 لما يحمل عليه.ميت، وبالكسر اسم وقيل: بالفتح اسم لل

وينبغي لْلنسان أن يتذكر الموت ونهايته يف هذه الدنيا، فيستعد لذلك بالعمل الصالح، 

 من المعاصي، والخروج من المظالم.والتزود لآلخرة، والتوبة 

وتسن عيادة المريض، وتذكيره التوبة والوصية، فإذا احتضر يسنُّ تلقينه )ال إله إال اهلل( 

نَّ تغميضه، واإلسراع بتجهيزه ودفنه. وتوجيهه للقبلة، فإذا   مات س 

 وإن مات يف بلد  جاز نقله لدفنه يف بلده.
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يف المحرم الذي وقصته ناقته: -ملسو هيلع هللا ىلص- هبه، كما يف قول-ملسو هيلع هللا ىلص-؛ ألمره غسل الميت واجب

، أو ا: )اغسلنها ثالثً يف ابنته زينب رضي اهلل عنها-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  .]ق[ )اغسلوه بماء وسدر(

 .اوهو فرض كفاية إجماعً  .]ق[ (ا، أو سبعً اخمًس 

من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل، ويقدم يف التغسيل  ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى

الوصي، ثم األقرب فاألقرب، كاألب والجد واالبن إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل، 

والرجل يغسله الرجال، والمرأة تغسلها النساء، ؛ كإال قدم غيرهم ممن هو عالم بذلو

 ولكل واحد من الزوجين تغسيل اآلخر فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها.

 .اء تغسيل األطفال دون سن السابعةولكل من الرجال والنس

كان أو امرأة تغسيل الكافر، وال حمل جنازته وال تكفينه، وال  وال يجوز للمسلم رجاًل 

 .، وال الترحم عليه، وال االستغفار لهة عليهالصال

، وأن يغسل يف مكان مستور، امباًح  ايشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورً 

ن  ال عالقة له بتغسيل الميت وال ينبغي حضور له، ثم على سرير غس هضعيبدأ بأن يو، م 

يستر عورته، ثم يجرده من ثيابه، ويواريه عن العيون يف حجرة أو نحوها، ثم يرفع الغاسل 

رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمرر يده على بطنه ويعصره، ثم ينظف الخرجين، 

ي الميت، فيغسل ما على الخرجين من نجاسة، وذلك  رقة بلف خأو  بلبس قفازينوينج 

ي، ويوضئه كوضوء الصالة، إال يف المضمضة  على يده، ثم ينوي الغسل، ويسم 

واالستنشاق، فيكفي المسح على الفم واألنف، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء السدر، أو 

 لمياسر، ثم يكمل غسل باقي الجسم.صابون، أو غير ذلك، ثم يغسل الميامن ثم ا
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ة غسيل، والواجب غسلة واحديلف على يده خرقة حال التأو  يلبس قفازينويستحب أن 

 تحب ثالث غسالت وإن حصل اإلنقاء.إذا حصل بها اإلنقاء، والمس

، ثم ينشف الميت، ويزيل عنه ما يشرع اويستحب أن يجعل يف الغسلة األخيرة كافورً 

 إزالته من األظافر والشعور، ويضفر شعر المرأة، ويسدل من ورائها. 

الجسم بحرق ونحوه، فإنه ييمم  ، أو كان مقطع  وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء

 بالتراب، 

  أن يغتسل بعد تغسيله. اويستحب لمن غسل ميتً 

ووضع يف الثالجة لسنين فال يلزم إعادة تغسيله وقد سقط الفرض  الميت سلوإن غ  

 خرج للتكفين والصالة والدفن.بالغسلة األولى، في  

-ن النبي ؛ أليصلى عليه، بل يدفن بثيابه ، والال يكفنوالكفار  معركةوال يغسل شهيد 

 .]خ[ ولم يصلَّ عليهم()أمر بقتلى أحد أن يدفنوا يف ثيابهم، ولم يغسلوا،  :-ملسو هيلع هللا ىلص

 اصارًخ  فإذا استهل كان أو أنثى اهو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه، ذكرً السقط: 

لَّ )؛ لقوله: غسل، وكفن، وصلي عليه ت ه  ا اس  ِرث  إِذ  و  ي ِه و  ل  ل ي  ع  ، ص  بِيُّ ه، ]صحيح: ج( الصَّ

 وإال فال يلزم. .حب، ك[

ت  -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛واجب الميت تكفين ق ص  بين( )وكفنوه يف ثوه راحلته: يف المحرم الذي و 

والواجب ستر جميع البدن، فإن لم يوجد إال ثوب قصير ال يكفي لجميع البدن غطي  .]ق[

ء من اإلذخر؛ لقول خ رأسه، عل على رجليه شي   مير:عباب يف قصة تكفين مصعب بن وج 

  .]ق[ ن نجعل على رجليه من اإلذخر(أن نغطي رأسه، وأ-ملسو هيلع هللا ىلص-)فأمرنا النبي 

شب يمكن.  فإن لم يتوفر اإلذخر فبأي ع 

  .]ق[ )وال تخمروا رأسه( :-ملسو هيلع هللا ىلص-وال يغطى رأس المحرم الذكر؛ لقوله 
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 ، ويجب أن يكون من ملبوس مثله؛ ألنه الال يصف البشرة ساتربثوب  التكفينويكون 

 إجحاف على الميت وال على ورثته. 

والسنة تكفين الرجل يف ثالث لفائف بيض من قطن، تبسط على بعضها، ويوضع عليها 

، ثم يرد طرف العليا من الجانب األيسر على شقه األيمن، ثم طرفها األيمن على امستلقيً 

انية، ثم الثالثة، ثم يجعل الزائد عند رأسه ثم يعقد، فلو كان الزائد أكثر جعل األيسر، ثم الث

يف -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل  )كفنلك أثبت للكفن؛ لقول عائشة: عند قدميه كذلك ويعقد، فإن ذ

ولية  ( اجدد يمانية، ليس فيها قميص وال عمامة، أدرج فيها إدراًج ثالث أثواب بيض سح 

)البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها  :-ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  .]ق[

ن قطن إزار وخمار وقميص واألنثى خمسة أثواب م .[ت، جه]صحيح: د، موتاكم( 

 تين.ثة، والصغيرة يف قميص ولفافوالصبي يف ثوب واحد، ويباح يف ثال ؛ولفافتين

 لها البعض سقط اإلثم عن الباقين.إذا فع رض كفاية،الصالة على الميت ف

لُّوا على صاحبكم( فيمن مات وعليه دين: -ملسو هيلع هللا ىلص-قوله  ودليلها م يو-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  .]م[)ص 

لُّوا عليه(  ا)إن أًخ موت النجاشي:    .]م[لكم قد مات، فقوموا، فص 

النية، والتكليف، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة؛ ألنها من  :شروطها

الصلوات، وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، وإسالم المصلي والمصلَّى 

 وطهارتهما ولو بتراب لعذر.عليه، 

 القيام ِمن  قادر يف فرضها؛ ألنها صالة وجب القيام فيها كالمفروضة.  :أركانها

بَّ -ملسو هيلع هللا ىلص-)ألن النبي  ؛والتكبيرات األربع ب عك  اِشي  أ ر  ل ى النَّج    .]ق[ (تكبيرات ر  ع 

 .]م[ )ال صالة لمن لم يقرأ بأم القرآن(وقراءة الفاتحة لعموم حديث: 
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)إذا صليتم على الميت  :-ملسو هيلع هللا ىلص-للميت؛ لقوله  والدعاء-ملسو هيلع هللا ىلص-والصالة على النبي   

ت،  ]صحيح: د، )وتحليلها التسليم(والسالم لعموم حديث  .]حسن: د[فأخلصوا له الدعاء( 

م ركنً  .جه[ د   على اآلخر. اوالترتيب بين األركان فال ي ق 

رفع اليدين مع كل تكبيرة، واالستعاذة قبل القراءة، وأن يدعو لنفسه  سننها:من 

 وللمسلمين، واإلسرار بالقراءة.

، أو بلوغ اوتكفينه، وتجهيزه، إن كان حاضرً  الصالة على الميت يبدأ بعد تغسيله،وقت 

 .اخبر وفاته إن كان غائبً 

لَّى عليها فله قيراط، ومن شهدها  :-ملسو هيلع هللا ىلص-قال  وفضلها كما )من شهد الجنازة حتى ي ص 

  .ق[])مثل الجبلين العظيمين( قيل: وما القيراطان؟ قال:  حتى تدفن فله قيراطان(

يما ف-ملسو هيلع هللا ىلص- النبي لثبوت ذلك من ؛يقوم اإلمام والمنفرد عند رأس الرجل، ووسط المرأةو

ثم يكبر لْلحرام، ويتعوذ بعد التكبير، ثم يسمي، ثم  .]صحيح: د، ت، جه[رواه عنه أنس 

صالة بال-ملسو هيلع هللا ىلص-بالليل، ثم يكبر ويصلي على النبي، ولو كان ذلك ايقرأ الفاتحة سرً 

بر، ويداإلبراهيمية  :-ملسو هيلع هللا ىلص-ومنه قوله -ملسو هيلع هللا ىلص-عو للميت بالدعاء الوارد عن النبي ، ثم يك 

)اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من 

ه على اإليمان(  يِه على اإلسالم، ومن توفيته منا فتوفَّ  .، ك[]صحيح: د، تأحييته منا فأ ح 

ه ، ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله ل  خ  د  ع  م  س  و  ل ه ، و  ز  رِم  ن  أ ك  ن ه ، و  ف  ع  اع  افِِه و  ع  ه  و  م  ح  ار  ِفر  ل ه  و  ، اغ  مَّ الله 

ن   ب  األ  ب ي ض  ِمن  الدَّ ي ت  الثَّو  قَّ ا ن  م  ط اي ا ك  ِه ِمن  ال خ  ق  ن  ِد، و  ال ب ر  الثَّل ِج و  اِء و  ه  بِال م  ِسل  اغ  ، سِ و 

ي   اًرا خ  ب ِدل ه  د  أ  نَّة  و  ه  ال ج  ِخل  أ د  ِجِه، و  و  ي ًرا ِمن  ز  ًجا خ  و  ز  ِلِه و  ي ًرا ِمن  أ ه  اًل خ  أ ه  اِرِه، و  ًرا ِمن  د 

ب رِ  اِب ال ق  ذ  ه  ِمن  ع  أ ِعذ  ر وإن دعا بما تيس ؛ثم يكبر، ويقف بعدها قلياًل  .]م[أو عذاب النار( و 

سلم ثم ي .]صحيح: ط، رز، حب[ عده()اللهم ال تحرمنا أجره، وال تفتنا بفحسن كأن يقول: 

 تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين فال بأس به. 
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ومن فاته بعض الصالة دخل مع اإلمام، وإذا سلم قضى ما فاته على صفته، ومن فاتته 

انت ذلك يف قصة المرأة التي ك-ملسو هيلع هللا ىلص-فن فله أن يصلي على القبر؛ لفعلهالصالة قبل الد

مُّ المسجد  ق    .]ق[ت 

 عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر. صلى على الغائبوي  

  

ليها )من شهد الجنازة حتى يصلى ع :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر

بلين مثل الج)قيل: وما القيراطان؟ قال:  (فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان

  .]ق[ العظيمين(

وينبغي للمسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصالة عليه 

يادة المريض، )حق المسلم على المسلم خمس: رد السالم، وع :-ملسو هيلع هللا ىلص-ودفنه؛ لقوله 

 ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد يف جنازته.  .]خ[ (واتباع الجنائز ...

تابع لها ى البعيدة، وعل لى دابة، والسيما إذا كانت المقبرةوال بأس بحملها يف سيارة أو ع

 المشاركة يف الحمل.

مقبرة  كان يدفن الموتى يف-ملسو هيلع هللا ىلص-ويشرع دفن الميت يف مقبرة خاصة بالموتى؛ ألن النبي 

 رة.ن السلف أنه دفن يف غير المقبالبقيع، كما تواترت األخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد م

ا ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-يف غسلها، وتكفينها، والصالة عليها، ودفنها؛ لقوله ، ويسن اإلسراع بالجنازة إِذ 

ب رِهِ  وا بِِه إِل ى ق  رِع  أ س  ، و  وه  بِس  ال  ت ح  م  ف  ك  د  ات  أ ح  كما يسنُّ اإلسراع  .]حسن: طب، هق ش[ (م 

)أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛يف المشي بها أثناء حملها

 الكن ال يكون إسراعً  .]ق[تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم( 

ب ِب  ، بلاشديًد  وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار، وعدم رفع الصوت،  ؛دون الخ 

الف فعله فقد خشيء يف ذلك، ومن -ملسو هيلع هللا ىلص-ال بقراءة وال بغيرها؛ ألنه لم يثبت عن النبي 

  السنة.
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  .]خ[)نهينا عن اتباع الجنائز( وال يجوز للنساء الخروج مع الجنازة؛ لحديث أم عطية: 

فحمل الجنازة وتشييعها خاص بالرجال، ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة 

   .]خ[عن الجلوس حتى توضع -ملسو هيلع هللا ىلص-لنهيه على األرض، 

د  له فيه ، وهو: أن يحفر يف قاع القبر حفرة يف يسن أن يعمق القبر، وأن يوسع، وأن ي ل ح 

وسط  يت يفجانبه إلى جهة القبلة، فإن تعذر اللحد فال بأس بالشق، وهو: أن يحفر للم

د  ل ن ا) :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛القبر، لكن اللحد أفضل ا ،اللَّح  ي رِن  قُّ لِغ  الشَّ  .]صحيح: حم، ع[( و 

بن ، وتسد فتحة اللحد باللويوضع الميت يف لحده على شقه األيمن مستقبل القبلة

ئة أي على هي- اشبر مسنمً والطين، ثم يهال عليه التراب، ويرفع القبر عن األرض قدر 

: و .]خ[-ملسو هيلع هللا ىلص-لثبوت ذلك يف صفة قبر النبي -السنام ال  بِي  ق  ع  ِن الشَّ ب  )ع  ي ت  ق 
أ  اِء ر  د  ه  ور  ش 

 ج  
د  ةً أ ح  نَّم  س  ليعلم أنه قبر فال يهان، وال بأس بوضع أحجار أو وذلك  .]رز، شيبة[ (ًثى م 

ل  فقد  غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته، م  ا ِعن د   صخرة-ملسو هيلع هللا ىلص-النبي ح  ه  ع  ض  و  ف 

أ سِ  : قبر عثمان بن مظعون ر  ال  ق  ب ر  أ ِخي)، و  ا ق  لَّم  بِه  ع  ت    .]حسن: د[( أ 

 .لحفظها المقبرةتسوير ال بأس بو

ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها، كما يكره الكتابة عليها، إال بقدر  

ص-ملسو هيلع هللا ىلص-)نهى النبي قال: -رضي اهلل عنه-الحاجة لْلعالم؛ لحديث جابر صَّ  أن ي ج 

أ ن  ت   ...)وأن يكتب عليهازاد الترمذي:  .]م[القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه(  أ  و   (وط 

   .]صحيح: ت[

ال ويتعلقون به.وألن هذا من وسائل الشرك والتعلق باألضرحة، وهذا مما ي هَّ  غترُّ به الج 

 ؛ لما فيه من التشبهإال بقدر الحاجة لمن أراد أن يدفن لياًل إسراج القبور  اويحرم أيًض 

-بناء المساجد عليها، والصالة عندها أو إليها؛ لقوله يحرم بالكفار، وإضاعة المال، و

 .]ق[ )لعن اهلل اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(: -ملسو هيلع هللا ىلص
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 قولهلبالمشي عليها أو وطئها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك؛  ة القبوروتحرم إهان 

ير من أن ده، خ)ألن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جل :-ملسو هيلع هللا ىلص-

 وأما المشي بين .]صحيح: ت[عن الوطء على القبور -ملسو هيلع هللا ىلص-ولنهيه  .]م[ يجلس على قبر(

ِضع  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-القبور من غير وطء عليها فجائز حتى لو كان منتعاًل؛ لقوله ا و  ، إِذ  ب د   إِنَّ ال ع 

ع   ر  ع  ق  م  ه  ل ي س  اب ه ، إِنَّ ح  ن ه  أ ص  لَّى ع  ت و  ب رِِه، و  ي ق 
الِِهم  فِ ومثله دخول السيارات  .]ق[ (نِع 

 للحاجة.

فإنه كان إذا فرغ من دفن  .-ملسو هيلع هللا ىلص-؛ لفعله ويستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت

صحيح: ])استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل( الميت وقف عليه، وقال: 

، نةخالف السمنكرة؛ ألنه  ه بدعةفإنوأما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر  .د، ك[

  .]ق[ليس عليه أمرنا فهو رد(  عمل عماًل  )من :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقد قال 

أو  ،بها مشروع مياه رُّ م  طريق عليها، أو ي   قَّ كما لو ش   ونقل القبور عند الحاجة جائز،-

نقل موسى عليه السالم قبر نبي اهلل يوسف عندما رجع ببني فقد  ... صرف صحي

وشرع من قبلنا شرع لنا، إذا ورد يف  .]صحيح: حب، ك[إسرائيل إلى فلسطين من مصر. 

 ولم يرد ما يخالفه. ،شرعنا

كار ذهي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته، فتذكر له األدعية واألو التعزية:

بما يخفف عنهم من مصابهم، ويحملهم على ب، والصبر واالحتسا الواردة يف فضيلة

إن كان يعلمه، ويستحضره، وإال فبما تيسر له من -ملسو هيلع هللا ىلص-الرضا والصبر، بما ثبت عنه 

فعن أسامة بن زيد قال: كنا عند  ؛لغرض، وال يخالف الشرعالكالم الحسن الذي يحقق ا

الموت،  لها يف الها أو ابنً  ابناته تدعوه وتخبره أن صبيً فأرسلت إليه إحدى -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

)ارجع إليها فأخبرها: أن هلل ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء : -ملسو هيلع هللا ىلص-فقال رسول اهلل 

ها فلتصبر، ولتحتسب(  ر    .]ق[عنده بأجل مسمى، فم 
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 وهذا من أحسن األلفاظ الواردة يف التعزية. 

 اء.رَّ االجتماع للتعزية يف مكان خاص بجلب الكراسي واإلضاءة والق  -1

لحديث  ؛اردين للعزاءعمل الطعام خالل أيام العزاء من قبل أهل الميت لضيافة الو-2

ي ِت )قال: -رضي اهلل عنه-جرير البجلي ِل ال م  اع  إِل ى أ ه  تِم  ج 
ِ
دُّ اال ع  نَّا ن  اِم ك  ة  الطَّع  نِيع  ص  و 

ةِ  نِِه ِمن  الن ي اح  ف  د  د     .]صحيح: حم، جه[ (ب ع 

التعزية، فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيهم، واألصل  تكرار-3

أن تكون التعزية مرة واحدة، ولكن إذا كان القصد من تكرارها التذكير واألمر بالصبر، 

تكرارها لغير هذا القصد فال ينبغي؛ لعدم  وأما إن كان؛ فال بأسلرضا بقضاء اهلل وقدره، وا

  وأصحابه.-ملسو هيلع هللا ىلص-ثبوت ذلك عن النبي 

)اصنعوا آلل  :-ملسو هيلع هللا ىلص-؛ لقوله اوالسنة أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه ألهل الميت طعامً 

 .، ك[]صحيح: حم، د، ت، جه (فقد أتاهم أمر يشغلهم اجعفر طعامً 

عة دون الطبيويحصل يف الغالب، وهو الذي تمليه  ال بأس بهالبكاء والحزن على الميت 

لب )إن العين تدمع، والقعلى ابنه إبراهيم حين مات، وقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-تكلف، فقد بكى النبي

ك على وجه التسخط لكن ال يكون ذل .]خ[ (، وال نقول إال ما يرضي ربنا ...يحزن

-ويحرم الندب، والنياحة، وضرب الخدود، وشق الجيوب؛ لقوله  ،والجزع والتشكي

كقوله:  .]ق[ )ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية(: -ملسو هيلع هللا ىلص

)النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم  :-ملسو هيلع هللا ىلص-يا وياله، يا ثبوراه وما أشبه ذلك، ولقوله 

ب( القيامة، وعليها سربال من قط ر  والجرب: مرض معروف، وهو  .]م[ران، ودرع من ج 

 بثور تعلو الجلد، ويكون معها حكة.

  



 الزكاة :الباب الثالث
 :مباحث( 7) وتحته

 :: يف مقدمات الزكاةاملبحث األول

 إذا نما.الزكاة يف اللغة: النماء والزيادة. يقال: زكا الزرع 

 بشروط مخصوصة، لطائفة امعينً  ايجب يف المال الذي بلغ نصابً  حق: عبارة عن اوشرعً 

 مخصوصة. 

(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)قال تعالى:  ؛وهي طهرة للعبد، وتزكية لنفسه

 كافل بين أفراد المجتمعوهي سبب من أسباب إشاعة األلفة، والمحبة، والت، [103]التوبة:

 المسلم.

، وركن من أركانه الخمسة، وهي أهم أركانه بعد فريضة من فرائض اإلسالمالزكاة 

ڱ ڱ )وقوله تعالى:  ،[43]البقرة:(   ڱ ڱ ڱ ں)الصالة؛ لقوله تعالى: 

)بني اإلسالم على خمس:  :-ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله ،[103]التوبة:(   ڱ ڱ ں ں

رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت،  اشهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمًد 

عهم )ادبعثه إلى اليمن:  جبل لماوصيته لمعاذ بن  يف-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  .]ق[ وصوم رمضان(

إلى شهادة أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل افترض 

عوا لذلك فأعلمهم أن اهلل افترض عليهم خمس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطا

  .]ق[عليهم صدقة يف أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم( 

 واتفق الصحابة على قتال مانعيها.، وقد أجمع المسلمون يف جميع األمصار على وجوبها

 بالكتاب، والسنة، واإلجماع.فثبت بذلك فرضية الزكاة 
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وكان ممن يجهل مثله ذلك: إما لحداثة عهده  بها، الزكاة جهاًل من أنكر وجوب 

ف وجوب ر  نه ها، ولم يحكم بكفره، ألباإلسالم، أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن األمصار، ع 

 معذور.

ت د  تجري عليه أحكام  اناشئً  اوإن كان منكرها مسلمً  ر  ببالد اإلسالم وبين أهل العلم، فهو م 

تل؛ ألن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة يف الكتاب والسنة اثً الردة، ويستتاب ثال ، فإن تاب وإال ق 

وإجماع األمة، فال تكاد تخفى على من هذا حاله، فإذا جحدها ال يكون إال لتكذيبه 

 الكتاب والسنة، وكفره بهما.

آثم و من الكبائر، مقارف لكبيرة فهو بها مع اعتقاده بوجوبها، من منع أداء الزكاة بخاًل 

لدين، فلم يكفر تاركه بامتناعه وال ي خرجه ذلك عن اإلسالم؛ ألن الزكاة فرع من فروع ا

)ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار( عن مانع الزكاة: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛بمجرد تركه

مع التعزير،  الما كان له سبيل إلى الجنة، وهذا تؤخذ منه الزكاة قهرً  اولو كان كافرً  .]م[

ۇ ۆ ) :فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع ألمر اهلل تعالى، ويؤدي الزكاة؛ لقوله تعالى

)أمرت أن أقاتل  :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  ،[5]التوبة:(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

رسول اهلل، ويقيموا الصالة، ويؤتوا  االناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل، وأن محمًد 

دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم على  الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني

ن اقً ولقول أبي بكر الصديق:  .]ق[اهلل(  هم كانوا يؤدونها إلى رسول اهلل لقاتلت ا)لو منعوين ع 

: األنثى ،]ق[عليها(  ن اق   وكان معه يف رأيه الخلفاء ؛كمل سنةمن ولد المعز، ما لم تست والع 

 عها بخاًل منهم على قتال مانعي الزكاة، ومان االثالثة وسائر الصحابة، فكان ذلك إجماعً 

 يدخل تحت هذه النصوص.
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   :خمسة األموال التي تجب فيها الزكاة     

)ما من صاحب إبل وال بقر وال  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  (؛اإلبل، والبقر، والغنم) بهيمة األنعام-1

غنم ال يؤدي زكاتها، إال جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، 

  .]م[وتطؤه بأظالفها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أوالها حتى ي قضى بين الناس( 

ما يقوم مقامهما من العمالت الورقية المتداولة  كل، والذهب والفضة وهي النقود:-2

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )لقوله تعالى:  ؛ةاإللكتروني، أو النقود اليوم

)ما من  :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  ،[34]التوبة: (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

ت له صفائح من  ح  ف  صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة ص 

دَّت له، يف  حِمي  عليها يف نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت ر 
نار، فأ 

  .]م[يوم كان مقداره خمسين ألف سنة( 

 گ)ألجل الربح؛ لقوله تعالى:  دَّ للبيع والشراءعِ وهي كل ما أ   عروض التجارة:-3

فقد ذكر عامة أهل العلم أن  ،[267]البقرة:(   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 بهذه اآلية زكاة عروض التجارة. المراد

 يرهما.هي كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغ الحبوبف الحبوب والثمار:-4

 [.267]البقرة:  (ڱ ڱ ڱ ں ں)والثمار: هي التمر والزبيب؛ لقوله تعالى: 

)فيما سقت  :-ملسو هيلع هللا ىلص-هوقول ،[141]األنعام:(   ڭ ڭ ۇ ۇ ) وقوله تعالى:

ث ريًّ الس ِقي ، وفيمالعشر- الذي يشرب بعروقه من غير سقيأي – اماء والعيون أو كان ع  ا س 

ِح    .]خ[العشر(  نصف-الزرعباإلبل التي يحمل عليها الماء لسقي -بالنَّض 

كاز-5 هي كل ما خرج من األرض مما يخلق فيها، من غير وضع  المعادنف :المعادن والر 

 وغير ذلك.والنفط والغاز  ذهب، والفضة، والنحاسواضع مما له قيمة؛ كال
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كاز: هو ما يوجد يف األرض من دفائن الجاهلية، ودليل وجوب الزكاة يف المعادن  والر 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ يئڳوالركاز عموم قوله تعالى: 

النبات والمعادن والركاز، ولقوله من أي نوع من أنواع الثروة من  [.267]البقرة:  ںڻىئ

 مة على وجوب الزكاة يف المعادن.وأجمعت األ .]ق[)ويف الركاز الخمس( : -ملسو هيلع هللا ىلص-

 شرعت الزكاة لحكم سامية، وأهداف نبيلة، ال تحصى كثرة، منها:

 ووقايته من اآلفات فيه، وذهاب شره ووبائه،تطهير المال وتنميته، وإحالل البركة -1

  والفساد.

ي من الشح والبخل، وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدريبه على البذل -2 تطهير المزك 

  واإلنفاق يف سبيل اهلل.

 زين والبائسين والمحرومين.عومواساة الفقير وسد حاجة الم-3

تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير -4

زكاة ماله يستلُّ بها ما عسى أن يكون يف قلبه من حقد وتمنٍّ لزوال ما هو فيه من نعمة 

 وبذلك تزول األحقاد ويعم األمن.الغنى، 

هلل تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال، وطاعة هلل  ايف أدائها شكرً  إن-5

 بحانه وتعالى يف تنفيذ أمره.س

أنها تدل على صدق إيمان المزكي؛ ألن المال المحبوب ال يخرج إال لمحبوب أكثر -6

 طلب صاحبها لمحبة اهلل، ورضاه.محبة، ولهذا سميت صدقة؛ لصدق 

 ، وتكفير الخطايا، وغيرها.سبب لرضا الرب، ونزول الخيرات أنها-7

 ن توافرت فيه الشروط اآلتية:تجب الزكاة على م     
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فال تجب الزكاة على الكافر؛ ألنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى اهلل،  اإلسالم:-1

 ۋ ۋ يئٴۇ والكافر ال تقبل منه العبادة حتى يدخل يف اإلسالم، لقوله تعالى:

فإذا كانت ال  .[54]التوبة:  ېىئ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

الصدقة  )هذه فريضة: بها، ولمفهوم قول أبي بكر الصديقتقبل منهم فال فائدة يف إلزامهم 

ألنه  ؛لكنه مع ذلك محاسب عليها .]خ[على المسلمين( -ملسو هيلع هللا ىلص-التي فرضها رسول اهلل 

 ب بفروع الشريعة على الصحيح.مخاط

  اآلن كلهم أحرار، وقد انتهت ظاهرة العبودية.والناس  الحرية:-2

عن الحاجات الضرورية التي ال غنى  وكونه فاضاًل  :امستقرً  اتامً  املك النصاب ملكً -3

تجب مواساة للفقراء، فوجب  للمرء عنها، كالمطعم، والملبس، والمسكن؛ ألن الزكاة

ون )ليس فيما د :-ملسو هيلع هللا ىلص-أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر، لقوله 

خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق 

فأموال الدولة ال زكاة فيها؛ ألنها ملك عام، معدة للمصالح العامة ومنهم  .]ق[صدقة( 

 أهل الزكاة.

 اوذلك بأن يمر على النصاب يف حوزة مالكه اثنا عشر شهرً  حوالن الحول على المال:-4

 .]صحيح: جه، بز، قطن[)ال زكاة يف مال حتى يحول عليه الحول(  :-ملسو هيلع هللا ىلص-؛ لقوله اقمريً 

وهذا الشرط خاص ببهيمة األنعام والنقدين وعروض التجارة، أما الزروع والثمار 

(   ڭ ڭ ۇ ۇ ) :والمعادن والركاز فال يشترط لها الحول؛ لقوله تعالى

ه وب زكاتمن األرض، فال يعتبر يف وج وألن المعادن والركاز مال مستفاد. [141]األنعام:

 حول، كالزروع والثمار.

 الزكاة قسمان:    
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 وهي التي تتعلق بالمال. زكاة األموال:-1

 تتعلق بالبدن، وهي زكاة الفطر. وهي التي زكاة األبدان:-2

وما يقوم مقامهما من  الذهب والفضة) النقود : يف زكاةاملبحث الثاني
 :العمالت(

ڍ ڍ ڌ ڌ ): لقوله تعالى ؛تجب الزكاة يف الذهب والفضة

وال النقدية؛ هي لعلة وا .[34]التوبة:   (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

)ما ِمن صاحب ذهب وال فضة  :-ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  ،د بهذه العقوبة إال على ترك واجبي ت وع

مي عليها يف  ت له صفائح من نار، فأ ح  ح  ف  ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان يوم القيامة ص 

نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه يف يوم كان مقداره 

ائتي أن يف م وإلجماع أهل العلم على .]م[خمسين ألف سنة، حتى يقضي اهلل بين العباد( 

، وقيمته مائتا درهم، تجب درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقااًل 

 الزكاة فيه.

ط: ثالثة شروب اعتبارية، انقودً  واالفتراضية والنقود اإللكترونية الورقية تالعمالتعتبر و -

اللها، السلع من خمكن أن تحدد قيمة ا يكون مقياًس أن تكون وسيًطا مقبواًل للتبادل، وأن ت

 وأن تكون مستودًعا للثروة.

المقررة للذهب  ولها األحكام الشرعية ،صفة الثمنية كاملةفلها فيها فإذا وجد ذلك  

 .أحكامهماوسائر  والسلم،والفضة، من حيث أحكام الربا والزكاة 

هب من الذ ادينارً مقدار الزكاة الواجبة يف الذهب والفضة ربع العشر، أي يف كل عشرين 

نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر، ويف كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، 

ِة كتاب الصدقة:  يف-ملسو هيلع هللا ىلص-وما زاد فبحسابه؛ لقوله  ق  درهم  مائتي كل-الفضة-)ويف الر 
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ء  ...)ولحديث:  ،]خ[ربع العشر(  ي  ي ك  ش  ل  ل ي س  ع  ِب -و  ه  ي الذَّ
نِي فِ تَّى -ي ع  ون  ل ك  ح   ي ك 

ا  م  ، ف  ف  ِدين ار  ا نِص  ِفيه  ، ف  ل  و  ا ال ح  ي ه  ل  ال  ع  ح  ون  ِدين اًرا، و  ر  ان  ل ك  ِعش  ا ك  إِذ  ون  ِدين اًرا، ف  ر  ِعش 

لِك   اِب ذ  بِِحس  ، ف  اد  )كان يأخذ ه من أنَّ -ملسو هيلع هللا ىلص-ولما جاء عن النبي  ،]صحيح: د، هق، مخ[ (ز 

 .يح: جه، قطن[]صحمثقال(  نصف   من كل عشرين مثقااًل 

 لذهب والفضة الشروط التالية:يشترط لوجوب الزكاة يف ا     

. وليس عليك شيء ..)من الذهب؛ لحديث علي:  مثقااًل  وهو عشرون بلوغ النصاب،-1

ه وحال علي ا، فإذا كان لك عشرون دينارً احتى يكون لك عشرون دينارً -يعني يف الذهب-

( 85= 20)جرام مضروب يف  (4.25) والمثقال هو الدينار= الحول ففيها نصف مثقال(

 (.24)من عيار  اامً ( جر85يساوي بالجرامات )فالنصاب 

 ومن العمالت ما يعادل قيمته ذلك. 

 )ليس فيما دون خمس أواق صدقة( :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛ونصاب الفضة مائتا درهم من الفضة

)ويف  :-ملسو هيلع هللا ىلص- هخمس أواق تساوي مائتي درهم، وقول، فاأربعون درهمً واألوقية  .]ق[

بُّها(الر   ة ربع العشر، فإن لم تكن إال تسعين ومائًة فليس فيها شيء، إال أن يشاء ر   .خ[] ق 

  .ا( جرامً 595ساوي بالجرامات )تو

 يف العروض التجارية.بها ربط النصاب لم ي  ؛ انهارت قيمة الفضة ولما

  .على أن نصاب الفضة خمس أواقوقد أجمع العلماء 

  .]م[ .ونصاب الذهب عشرون مثقااًل 

 بقية الشروط العامة التي سبقت فيمن تجب عليه الزكاة، وهي:-2

الن الحول  و   عنها.، وقد سبق الكالم اإلسالم، والحرية، والملك التام، وح 

 . الذهب والفضةمن  المرأة لزينةالحلي هو ما يصاغ 
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ال خالف بين أهل العلم يف وجوب الزكاة يف الحلي المعّد لالدخار والكراء، ويف الحلي و

م؛ كالرجل يتخذ خاتمً  رَّ ح  صنع على صورة حيوان،  امن ذهب، أو المرأة تتخذ حليً  االم 

فهي مسألة خالفية أو فيه صورة حيوان، أما الحلي المعّد لالستعمال المباح والعارية، 

 لما يلي: وذلك، ا كل عاموجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابً شديدة، واألحوط 

ذا العموم يشمل عموم النصوص الواردة يف وجوب الزكاة يف الذهب والفضة، وه-1 

 الحلي وغيره.

)أن امرأة أتت إلى رسول اهلل ومعها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:  ما وردما -2 

تاِن ابنة له ك  س  غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ -سواران-ا ويف يد ابنتها م 

رك اهلل بهما سوارين من نار، فخلعتهما، وألقتهما إلى  -قالت: ال، قال: أيسرك أن يسو 

 .وهذا الحديث نص يف الموضوع .]حسن: د، ن، هق[ (-ملسو هيلع هللا ىلص

)دع ما  :-ملسو هيلع هللا ىلص-، وأبرأ للذمة؛ لقوله ، وفيه خروج من الخالفوألن هذا القول أحوط-3 

 .]صحيح: حم، ت، ن، مه، حب[ يريبك إلى ما ال يريبك(

وض التجارة:: املبحث الثالث
ُ
ر
ُ
  يف زكاة ع

ض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كاالع   ر  ض وع  ر  ن، وهو روض: جمع ع 

م   ؛أعم أموال الزكاة وأشملها  ثم يزول، فإن التاجر ألنه ال يستقر، بل يعرِض ي بذلكوس 

 بعد بيعها.ال يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها 

، [19]الذاريات:(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) :ىوالزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعال

-ولقوله .[267]البقرة:(   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)وقوله تعالى: 

)أعلمهم أن اهلل افترض عليهم صدقة يف أموالهم : -رضي اهلل عنه-اذ بن جبللمع-ملسو هيلع هللا ىلص

 وال شك أن عروض التجارة مال.]ق[،  تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم(
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أن يملكها بفعله كالشراء، وقبول الهدية، فال يدخل يف ذلك اإلرث ونحوه، مما يدخل -1

  .اقهرً 

  التجارة.أن يملكها بنية -2

 ط الخمسة السابقة يف أول الزكاة.باإلضافة إلى الشرو ،اأن تبلغ قيمتها نصابً -3

مت  و  وجب فيها ربع  افإذا بلغت القيمة نصابً  حالًيا، الذهببفإذا حال عليها الحول ق 

 العشر.

ا ، وإنمونزواًل  اوال اعتبار يف التقويم لما اشتريت به العروض؛ ألن قيمتها تختلف ارتفاعً 

د   العبرة بقيمتها وقت تمام الحول ر    .وعليه يكون الج 

 اس وي رجىالنقود+ قيمة السلع المعروضة+ ديونك التي عند الن عمل بهذه المعادلة:وي  

  .(%2.5)=ربع العشر وهو: 40÷عليك=المجموعالديون التي هي -سدادها

 ية وحقكالعالمة التجارالمعنوية  لحق بعروض التجارة المادية بشروطها التجارة  ت  -

 .التأليف واالختراع ونحوها

 :كاآلتي وهنا بعض األموال الزكوية لها صلة بالبابين السابقين

وال مواد التشغيل  وال يف أعيان المستغالت وال قيمتهاأصول العقارات  ال زكاة يف

ل من يوم دوران الحو ربع العشر، بعد بنسبة، هاغلتصايف زكاة يف التجب وإنما والصيانة 

 مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع. القبض،

 السلع المصنعة والمنتجات والمواد الخام تجب فيها زكاة عروض التجارة.-

 يفمن المستغالت الحيوانات المتخذة لالتجار بنتاجها كاأللبان ونحوها، فالزكاة -

 غلتها.
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ا أو تملكها بعطاء أو منحة بنية التجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال من اشترى أرًض -1

عليها الحول، ويقومها كل سنة بما تساوي وقت الوجوب، ويخرج زكاتها ربع العشر، 

 .(% 2.5) أي ما يعادل

اشتراها بنية إقامتها سكنًا له لم تجب فيها الزكاة إال إذا نواها للتجارة فيما بعد،  إنِ -2

 .عليها الحول من وقت نية التجارة فتجب الزكاة فيها إذا حال

اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من األجرة إذا بلغ نصاًبا وحال عليه  إنِ -3 

 الحول.

تبع، فهنا ينظر إلى صاحبها إن كان يعمل يف تجارة  إذا طال مكث األرض لسنين ولم-4

كل حول، وإن لم يوصف بتاجر  ها عنري يف الحول فهذا يزكيتيشواألراضي ويبيع 

 فاأليسر أن يزكيها مرة واحدة عند بيعها.نتين أراضي، وإنما عنده قطعة أو ثِ 

 ص يفإدارة الشركة نيابة عنهم، إذا ن   تجب زكاة األسهم على أصحابها، وتخرجها-1

 نظامها األساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة

الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب األسهم إلخراج إدارة  يلزم الشركات بإخراج

 زكاة أسهمه. الشركة

 روتعتب يعي زكاة أمواله،تخرج إدارة الشركة زكاة األسهم كما يخرج الشخص الطب-2

ار، االعتب جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا

المقدار الذي  من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث

 يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى يف زكاة الشخص الطبيعي.
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 نصيب األسهم التي ال تجب فيها الزكاة، ومنهايطرح عند حساب زكاة األسهم، -3

 ف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهمأسهم الخزانة العامة، وأسهم الوق

 غير المسلمين.

 الشركة أموالها ألي سبب من يجب على المساهمين زكاة أسهمهم، إذا لم تزك  -4

 األسباب.

 وليس ة من ريع األسهم السنوي، ةاداالستفه يف الشركة إذا قصد المساهم من إسهام-5

 لعشرا التجارة، فال زكاة عليه يف أصل السهم، وإنما يزكيها زكاة المستغالت بإخراج ربع

ط شرو ريع السهم، بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر ( من% 2.5)

 الزكاة وانتفاء الموانع.

 جارة، فعليه أن يزكيها زكاة عرو ضإذا اقتنى المساهم أسهم الشركة، بقصد الت-6

 التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي يف ملكه، زكى قيمته ا السوقية وإذا لم يكن لها سوق،

 من تلك القيمة ومن الربح،( % 2.5) العشرزكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع 

 إذا كان للسهم ربح.

اه معهعلى المساهم إذا باع أسهمه يف أثناء ال يجب-7  حول ضم ثمنها إلى ماله، وزكَّ

 زكاة أسهمه التي اشتراها. يدما يجيء حول زكاته، وعلى المشترعن

تجارة،  ضوال تجب فيها الزكاة، كنقود وعروالشركات ما لديها من أم لم تزك   إذا-1

حسابات  ولم يستطع المساهم أن يعرف منوديون مستحقة على المدينين األملياء، 

يتحرى ما  الشركة ما يخص أسهمه، من الموجودات الزكوية، فيجب على المساهم أن

ة الشرك لم تكن أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية للشركة، ما

 يف حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها.
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 لديها أموال تجب فيها الزكاة، فيجب على المساهم أنإذا كانت الشركات ليس -2

 يزكي ريع السهم فقط، وال يزكي أصل السهم.

 ويف أرباحها، على أصحاب هذه االستثمارية، تالحساباة يف أرصدة تجب الزكا-1

 ،األجل قصيرةأم ط الزكاة سواء أكانت طويلة األجل إذا تحققت فيها شرو الحسابات،

أو بتقييد من صاحب  االستثمار،لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة  ولو

 الحساب.

كها مال تجب الزكاة يف مبالغ الحسابات الجارية. وال أثر لكون األموال مرصدة لحاجة-2

 أو يف تنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون المترتبة عليه.

جدية ال ال تجب الزكاة يف الحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل، مثل مبالغ هامش-1

بتدائية اال والتأمينات (ا للوعد الملزم لتغطية ضرر النكول عنهوهو المبلغ المقدم تأكيًد )

الموجودات  للدخول يف المناقصات، إذا لم تودع يف حساب استثماري، وتحسم من

دة لسنة واح الزكوية بالنسبة للجهة المودعة لديها، وإذا مرت عليها سنوات فإنه ا ت زكى

 إذا أعيدت ألصحابها.

زكيها ي إذا أودعت مبالغ الحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل، يف حساب استثماري،-2

 مالكها مع موجوداته.

تؤخذ  التي ةقصات، والتأمينات النقديالتنفيذية للمنا تالتأميناتجب الزكاة يف مبالغ -3

 ف والكهرباءت معينة، مثل الهاتمن األفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدما

 ا لسنة واحدة إذ ا قبضها.ويزكيها من يقدمه ،وتأمينات استئجار األماكن أو المعدات

الزكوية،  تجب زكاة مبلغ العربون على البائع، وليس له أن يحسمه من موجوداته-4

 سواء فسخ المشتري العقد أو أمضاه.



 151الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

وض التجارة:/الباب الثالث: الزكاة ر   المبحث الثالث: يف زكاة ع 

 

 منحل مصرفتجب زكاة الوديعة القانونية، التي تشترط الجهات المختصة إيداعها لدى 

 الترخيص للشركة، فإذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة تزكيها الشركة مع موجوداتها، وأما

 إلى الشركة. عيدتأزكى لسنة واحدة، إذا إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها ت

 يهاعلى الشركة، فتزك (المستبقاة أو المدورة)تجب زكاة االحتياطيات واألرباح المرحلة 

 المتداولة عند (األصول)الشركة مع موجوداتها، يف حال تطبيق طريقة الموجودات 

 زكاة الشركات. حساب

 ال تزكي شركات التأمين اإلسالمية ما لديها، من المخصصات الفنية واألرصدة-1

 الدائنة لمعيدي التأمين والمطالبات المستحقة السداد، والمطالبات تحت التسوية، بل

 تحسم من موجوداتها الزكوية، ألنها ديون عليها.

 األخطار تما لديها، من االحتياطيات ومخصصاتزكي شركات التأمين اإلسالمية -2

ن ع والمخصص اإلضايف، واحتياطي التأمين على الحياة، والمبالغ المحتجزة السارية،

 إعادة التأمين، وال تحسمها من الموجودات الزكوية، ألنها لم تخرج من ملكها.

 ة نهاية الخدمة،ل مدة الخدمة، زكاة مكافأال تجب على الموظف أو العامل، طوا-1

 الخدمة،ر بحسب مدة ويقد بشروط،ن أو العقد ي له يوجبه القانووالتي هي حق مال

 فل أو للموظانتهاء الخدمة للعام ويدفع عند والموظف، لب العامانتهائها ورات وسبب

 ا وتسليمها دفعةحديدهر بتالتام، وإذا صدر قراق الملك م تحقذلك لعدو أو لعائلتهما،

ا،لها  لأصبح ملك الموظف أو العام دورية،فترات  واحدة أو على فيضمها إلى  تامًّ

 ه الزكوية.موجودات
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 هب على الموظف أو العامل، زكاة الراتب التقاعدي، وهو مبلغ مالي يستحقال تج-2

 ةلمختصة بعد انتهاء خدمته، بمقتضى القوانين واألنظمسة اا من الدولة أو المؤسيً شهر

ل ضمه إلى موجودات الموظف أو العامي بالراتب التقاعد ىزك، وي  وعقود العمل

 ، ومثله زكاة المرتب.الزكوية

ا ماليً ا أة التقاعد، وهي التي تمثل مبلغً ف أو العامل، زكاة مكافالموظ ال تجب على-3

 نمختصة للموظف أو العامل، المشمول بقانوة الالمؤسسا تؤديه الدولة أو مقطوعً 

كافأة م التأمينات االجتماعية، إذا لم تتوافر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، وتزكى

 ف أو العامل الزكوية.موظالتقاعد بضمها إلى موجودات ال

 من ة محددة تستقطع، وهي نسبة االدخار، زكاة مكافأى الموظف أو العاملتجب عل-4

 فوظا الموتستثمر ويستحقهؤسسة، ة محددة من المالراتب أو األجر يضاف إليها نسب

 ةا كانت هذه المكافأوإذ السائدة.م ه أو حسب الن ظة يف نهاية خدمتل دفعة واحدأو العام

 ار استثمارها فإنهل وله الحق يف اختياف أو العامخاص لصالح الموظ تودع يف حساب

ف أو ا إذ ا لم يكن للموظب. أمالنصال و، من حيث الحويةإلى موجوداته الزكو تضم

 ة واحدة.ه عن سنهذا الحساب سلطة فال زكاة عليه، إال بعد قبضه فيزكي ىامل علالع

 لدى ومكافأ ة التقاعد، والراتب التعاقدي، الخدمة،تجب زكاة مبالغ مكافأة نهاية -1

 ، التي تظل يف حساباتراالدخاالمؤسسات الخاصة أو الشركات، وكذلك مبالغ مكافأة 

ا من تخرج من ملكها، وعليها أال تحسمهالمؤسسات الخاصة أو الشركات، ال 

 الزكوية، بل تزكى معها. موجوداتها

 ومبالغ كانت مبالغ مكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة التقاعد، والراتب التعاقدي، إذا-2

 ،العام فإنها ال تزكى، ألنها من المال (الحكومية)مكافأة االدخار لدى المؤسسات العامة 

والمال العام ليس مملوًكا لمعين، يستحقه المسلمون بال تعيين، ويتولى ولي أمر 
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لمستحقيه ومصالح المسلمين. والزكاة من شروطها الملك صرفه المسلمين نيابة عنهم 

 ا ليس فيه زكاة.التام؛ لهذالشخصي 

والدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد يف سنة قبضه، 

وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام؛ ألنه يف حكم الموجود عنده. ويأخذ هذا 

 الحكم الحساب الجاري يف المعامالت المصرفية الحديثة.

  : زكاة اخلار  من األرضيف: املبحث الرابع

 ڱ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)األصل يف وجوبها قوله تعالى: 

 .[267]البقرة:(   ں ں ڱ ڱ

، وصار فريكً  بُّ ، وتجب يف الثمار عند بدو اوتجب الزكاة يف الحبوب إذا اشتد الح 

ڭ ) :يؤكل، وال يشترط له الحول؛ لقوله تعالى اطيبً  اصالحها، بحيث تصبح ثمرً 

 .[141]األنعام:(   ڭ ۇ ۇ 

والذرة، فتجب الزكاة يف كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة، والشعير 

 .وال تجب يف الفواكه، والخضروات ،واألرز، والتمر، والزبيب

 .اعتبر التوسيق فيه-ملسو هيلع هللا ىلص-فالمكيل: لكون النبي  

خر: لوجود المعنى المناسب إليجاب الزكاة    فيه.والمدَّ

 الحبوب والثمار، فال زكاة فيه. من اوال مدخرً  وعلى هذا، فما لم يكن مكياًل 

 شرطان: يشترط لوجوب الزكاة يف الحبوب والثمار

)ليس فيما دون خمسة أوسق  :-ملسو هيلع هللا ىلص-بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق؛ لقوله -1

  .[]قصدقة( 



 154الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الرابع: يف زكاة الخارج من األرض:/الباب الثالث: الزكاة

 

، وخمسة األوسق ثالثمائة -ملسو هيلع هللا ىلص-بصاع النبي  اوالوسق حمل البعير، وهو ستون صاعً 

، على اصاع، فيكون زنة النصاب بالبّر الجي د ما يقارب ستمائة واثني عشر كيلو جرامً 

 .(اكيلو جرامً  2.40) اعتبار أن وزن الصاع

 كثافة الموزون.والوزن غير منضبط وإنما يتبع الوزن؛ والعبرة بالكيل وليس  

 له وقت وجوب الزكاة. اأن يكون النصاب مملوكً -2

العشر فيما سقي بال كلفة، بأن كانت عثرية، أو تسقى بماء  لحبوب والثمارالواجب يف ا

 .والغيول والسيول العيون،

الديزل بأو المضخة ونصف العشر فيما سقي بمؤنة، بأن كانت تسقى بالدالء والسواين 

)فيما سقت السماء واألنهار  :-ملسو هيلع هللا ىلص-ونحوها؛ لقوله  أو الطاقة الشمسية... طأو الشف

اًل والعيون، أو كان  ما سقي العشر، وفي- النخل يشرب بعروقه فال يحتاج إلى سقي أي-ب ع 

 .]خ[ بالسواين، أو النضح، نصف العشر(

 وليس يف العسل زكاة إال يف عروض تجارته.-

كاز: جد من دفائن الجاهلية ذهبً  الر  أو فضة أو غيرهما مما عليه عالمة الكفر،  اهو ما و 

ولم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل، وأما ما طلب بمال وتطلَّب كبير عمل، 

فليس بركاز، ويجب فيه الخمس يف قليله وكثيره، وال ي شترط له الحول وال النصاب؛ 

يفء يصرف يف مصالح المسلمين  وهو .]ق[)ويف الركاز الخمس( : -ملسو هيلع هللا ىلص-لعموم قوله 

 العامة، وال يشترط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما.

ش قبوجود عالمات الكفر عليه، ككتابة أسمائهم، ون ويعرف كونه من دفائن الجاهلية:

 صورهم، ونحو ذلك من العالمات.
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ِدن: ع  ، ا، سواء أكان جاريً افهو كل ما تولَّد من األرض من غير جنسها، ليس نباتً  وأما الم 

فتجب فيه  ؛د والنحاس والذهب والفضة والزئبق؛ كالحدياكالن فط والقار، أم جامًد 

وجوب الزكاة  ، لعموم النصوص الواردة يفوبشروط وجوبها الزكاة باإلجماع كما سبق

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گيئ تعالى:يف الخارج من األرض، كقوله 

  [.267]البقرة:  ںىئ ں ڱ ڱ ڱ

 :يف زكاة بهيمة األنعام: املبحث اخلامس

، فهو نوع من اوالبقر يشمل الجاموس أيًض  بهيمة األنعام هي: اإلبل، والبقر، والغنم،

 والغنم يشمل الماعز، والضأن. ؛البقر

يت بهيمة األنعام؛ ألنها ال تتكلم، من اإلب  م   هام وهو اإلخفاء، وعدم اإليضاح.وس 

 يشترط لوجوب الزكاة يف بهيمة األنعام الشروط التالية:

أن تبلغ األنعام النصاب الشرعي، وهو يف اإلبل خمس، ويف البقر ثالثون، ويف الغنم -1

ولحديث  ،]ق[)ليس فيما دون خمس ذود صدقة(  :-ملسو هيلع هللا ىلص-أربعون؛ لقول رسول اهلل 

، ارسول اهلل أصدق أهل اليمن، فأمرين أن آخذ من البقر من كل ثالثين تبيعً  ي)بعثنمعاذ: 

)فإذا كانت سائمة الرجل  :-ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله ،]صحيح: حم، د، ت[ومن كل أربعين مسنة( 

  .]خ[( أربعين شاة، فليس فيها صدقة ... ناقصة من

)ال زكاة ؛ لحديث: أو فوقه أن يحول على األنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب-2

 .]صحيح: ت، جه[يف مال حتى يحول عليه الحول( 

ه دون ل اهلل سبحانوهو الذي نبت بفع-أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكأل المباح -3

)ويف صدقة الغنم يف سائمتها، إذا كانت  :-ملسو هيلع هللا ىلص-يف الحول أو أكثره؛ لقوله -أن يزرعه أحد

ب ِعين  ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-وله وق ،]خ[ أربعين إلى مائة وعشرين، شاة( ل  أ ر  ي ك 
ة  فِ ائِم  ل  إِبِل  س  ي ك 

فِ
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)  فليستفإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثره،  .]حسن: مي، مه، طب[ بِن ت  ل ب ون 

 .سائمة، وال زكاة فيها

أن ال تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها يف حرث األرض، أو نقل المتاع، أو -4

 حمل األثقال؛ ألنها تدخل يف حاجات اإلنسان األصلية كالثياب. 

ت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحول.  أما إذا أ ِعدَّ

وض زكاة عر منتوجاتهافالزكاة يف -األلبانيف مصانع  كما هو-وإذا أعدت إلنتاج األلبان

 التجارة وهي أصول ثابتة ال زكاة فيها.

ما تم له سنة ودخل يف -من اإلبل شاة جذعة س  م  خيف يجب  الواجب يف اإلبل: رقدال

نِيَّة  من-الثانية ر شاتان، ن المعز، ويف العشم- تم له سنتان ودخل يف الثالثة ما-الضأن، أو ث 

ثالث شياه، ويف العشرين أربع شياه، ويف خمس وعشرين إلى خمس  عشرة   س  م  خ  ويف 

يت بذ ؛ت مَّ لها سنة، ودخلت يف الثانيةوثالثين بنت مخاض من اإلبل، وهي ما  م  لك وس 

ها قد حملت، فهي ماخض أي: حامل، فإن لم يجدها أجزأه ابن لبو ن ألن الغالب أن أمَّ

ي بذلك؛ ألن أمه وضعت الح م   مل الثاينذكر، وهو ما ت مَّ له سنتان ودخل يف الثالثة، وس 

 .يف الغالب فهي ذات لبن

 .س وأربعين بنت لبون، لها سنتانويف ست وثالثين إلى خم 

مَّ   ة ، وهي ما ت   ؛لها ثالث سنين، ودخلت يف الرابعةويف ست وأربعين إلى ستين ِحقَّ

ألنها استحقت الركوب،  وقيل: ،قت أن يطرقها الفحلها استحوسميت بذلك ألن

 والتحميل.

ودخلت يف  سنين ويف إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة، وهي ما ت مَّ لها أربع

 ا جذعت مقدم أسنانها أي: أسقطته.الخامسة، وسميت بذلك ألنه

  ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون. ويف
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 وعشرين حقتان.ى وتسعين إلى مائة ويف إحد

فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، ويف كل خمسين حقة؛ وذلك 

)يف أربع وعشرين من اإلبل فما دونها من الغنم من لحديث أنس يف كتاب الصدقة وفيه: 

وعشرين إلى خمس وثالثين ففيها بنت مخاض أنثى  اكل خمس شاة، فإذا بلغت خمًس 

  .]خ[( الحديث ...

وهو ما تم له سنة،  ،يع  بِ يجب يف ثالثين بقرة إلى تسع وثالثين ت  و قدر الواجب يف البقر:ال

ي بذلك ألنه يتبع أمه، ويف أربعين إلى تسع وخمسي م  . انن مسنة، وهي ما ت مَّ لها سنتوس 

 وهكذا مهما بلغت. ...ثالثين تبيع ويف كل أربعين مسنة فما زاد ففي كل

عين ، ومن كل أرباثين تبيعً فأمرين أن آخذ من البقر من كل ثالوفيه: )ذلك لحديث معاذ و

 .]صحيح: حم، د، ت[مسنة( 

ويجب يف أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين، شاة، ويف مائة  قدر الواجب يف الغنم:ال

شاتان، ويف مائتين وواحدة إلى ثالثمائة، ثالث شياه، ثم وإحدى وعشرين إلى مائتين، 

، مهما بلغت.تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، في  كون يف كل مائة شاة 

ها إذا يف سائمت )ويف صدقة الغنموذلك لما جاء يف حديث أنس يف كتاب الصدقة وفيه: 

ين إلى مائتين شاتان، كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على مائة وعشر

فإذا زادت على مائتين إلى ثالثمائة ففيها ثالث، فإذا زادت على ثالثمائة ففي كل مائة 

  .]خ[شاة( 

وازن اإلسالم بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء واألغنياء، فندب إلى أخذ الفقير 

األغنياء يف أموالهم، ولذلك حدد حقوقه كاملة، غير منقوصة، وندب إلى مراعاة حقوق 
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الواجب يف الزكاة بأن يكون من وسط المال، ال من خياره، وال من شراره، فيجب على 

لى عالساعي مراعاة السن الواجبة، إذ ال يجزئ أقّل منها؛ ألنه إضرار بالفقراء، وال يأخذ أ

 منها؛ ألنه إجحاف باألغنياء.

 ۀ ڻ ڻ يئڻلقوله تعالى:  الهرمة؛ وال يأخذ المريضة، والمعيبة، والكبيرة

ألنها ال تنفع الفقير، و ،[267]البقرة:  ىئھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

بى، وهي التي ترب  يوبالمقابل ال يأخذ األكولة، وهي السمينة المعّدة لألكل، وال الرُّ

وال الفحل المعد للضراب، وال كرائم األموال،  ولدها، وال الماخض وهي الحامل،

ولما روي عن  ،]ق[... وإياك وكرائم أموالهم( ): -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛بالغنيوأخذها إضرار 

بى، والماخض، وذات اللحم، عمر أنه قال لعامله سفيان:  )قل لقومك: إنا ندع لكم الرُّ

 ]هق[. وذلك وسط بيننا وبينكم يف المال(وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني، 

 نوعين:على وهي      

 ابين اثنين يف الِملك، مشاعً  اوهي: أن يكون المال مشتركً  النوع األول: خلطة أعيان،

بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن اآلخر، وتكون خلطة األعيان باإلرث، وتكون 

 بالشراء.

ا، ويجمع عروفً م اوهي أن يكون نصيب كل منهما متميزً  النوع الثاين: خلطة أوصاف،

 فقط. بينهما الجوار

ي ر المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابً  ، اوهي بنوعيها ت ص 

ال تصح الخلطة،  افلو كان أحدهما كافرً  ؛كون الخليطان من أهل وجوب الزكاةوأن ي

وال تؤثر، وأن يشترك الماالن المختلطان يف المراح، وهو المبيت والمأوى، ويشتركا يف 

، والمحلب والمرعى، والفحل، فيكون فحل ا، ويرجعن جميعً ان جميعً المسرح فيسرح

 .الها جميعً  امشتركً  االضراب واحًد 
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كما -ملسو هيلع هللا ىلص-فرضهل؛ ير الخلطةفإذا توافرت هذه الشروط أصبح الماالن كالمال الواحد بتأث

ان ك )ال يجمع بين متفرق، وال يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما :يف كتاب أبي بكر

 فالخلطة تؤثر يف .]صحيح: حم، د، ن، ك[من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية( 

  بهيمة األنعام خاصة دون غيرها.إيجاب الزكاة ويف إسقاطها، وذلك يف

واحد منهم يملك أربعين من الغنم،  أشخاص ثالثة كل ومثال الجمع بين المتفرق:

فجميعها مائة وعشرون، فلو اعتبرنا كل واحد لوحده لوجب عليهم ثالث شياه، لكن إذا 

 يجب جمعنا الغنم كلها فال يكون فيها إال شاة واحدة. فهنا: جمعوا بين متفرق؛ لئال

 عليهم ثالث شياه، بل واحدة.

 شاة، فإذا علم بمجيء العامل فرق بينهاشخص عنده أربعون  ومثال التفريق بين مجتمع:

فجعل عشرين منها يف مكان وعشرين يف مكان آخر، فال يؤخذ عليها زكاة لعدم بلوغها 

 النصاب متفرقة.

 : مصارف الزكاة:املبحث السادس-

المستحقون لها، وهم األصناف الثمانية الذين حصرهم اهلل عز وجل يف هم الزكاة  أهل 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ يئڻقوله: 

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 .[60]التوبة:  ۆىئ

 وإيضاح هذه األصناف كما يلي:

جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته، وحاجة من يعول، من طعام  الفقراء:-1

، أو يجد أقّل من نصف الكفاية، ا، بأال يجد شيئً وعالج وزواج وشراب وملبس ومسكن

 الزكاة ما يكفيه سنة كاملة. ويعطى من
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جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف، كمن معه  المساكين:-2

 ن الزكاة ما يكفيه لمدة عام.مائة ويحتاج إلى مائتين، ويعطى م

أو الهيئات المعترف  حاكم أو من ينوبهمن يبعثه الجمع عامل، وهو  العاملون عليها:-3

غ ؛ ألن العامل قاما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنيً  لجباية الصدقات، فيعطيهبها  رَّ د ف 

ريقها استها، وتفنفسه لهذا العمل، والعاملون هم كل من يعمل يف جبايتها، وكتابتها، وحر

 على مستحقيها.

ن الزكاة؛ تأليفً وهم قو قلوبهم: المؤلفة-4 ، القلوبهم على اإلسالم إن كانوا كفارً  ام يع ط و 

إليمانهم، إن كانوا من ضعاف اإليمان المتهاونين يف عباداتهم، أو لترغيب ذويهم  اوتثبيتً 

، وتصرف كذلك للمؤسسات التي ترعى لمعونتهم أو كف أذاهم ايف اإلسالم، أو طلبً 

 المسلمين الجدد.

األسير المسلم يفك من األعداء من مال ولم يبق من صوره إال جمع رقبة،  الرقاب: يف-5

  أما تحرير العبيد فلم يعد موجوًدا.الزكاة. 

مَّ  الغارمون:- 6 يف غير معصية اهلل، سواء لنفسه  ال  دينً جمع غارم، وهو المدين الذي ت ح 

ارم يسدد به دينه، والغ يف أمر مباح، أو لغيره كإصالح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة ما

 أو من أصابته كارثة أو جائحة. .الْلصالح بين الناس يعطى من الزكاة، وإن كان غنيً 

 يف سبيل اهلل المجاهدونوهذا المصرف عام لكل طرق الخير، وأولهم  يف سبيل اهلل:-7

والجهاد يشمل جهاد القتال، ويشمل المتطوعون الذين ليس لهم راتب يف بيت المال، 

 هاد الدعوي لنشر اإلسالم بشتى وسائل الدعوة.الج

لى إوهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال؛ ليواصل السفر  السبيل: ابن-8

 العون من خالل إنشاء صندوق يخصص ويشمل هذا المصرف النازحين فيقدم لهم بلده،

نات أو لمساعدة النازحين داخل أوطانهم أو خارجها بسبب الحروب أو الفيضا

 مساعدة الطلبة الفقراء الذين ليس لهم منحويشمل  أو الزالزل أو غير ذلك، المجاعات
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المهاجرين  . ويشملدراسية خارج بالدهم وفق المعايير المعمول بها يف هذا الخصوص

بلدانهم، وانقطعت بهم السبل، فيعطون من الزكاة  المقيمين إقامة غير نظامية يف غير

 م.ليعودوا إلى بلدانه

)ال حظ فيها لغني، وال لقوي   :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  األغنياء، واألقوياء المكتسبون،-1

ت ِسب(  ك  لكن ي عطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء، كما  .]صحيح: حم، د، ن[م 

لطلب العلم الشرعي، وليس له مال، فإنه  اتقدم. والقادر على الكسب إذا كان متفرغً 

يعطى من الزكاة؛ ألن طلب العلم جهاد يف سبيل اهلل، وأما إن كان القادر على الكسب 

لى العابد اصر عترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فال يعطى؛ ألن العبادة نفعها ق اعابًد 

 بخالف العلم.

، فال يجوز دفع الزكاة إلى من ليهاألصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم ع-2

تجب على المسلم نفقتهم كاآلباء واألمهات، واألجداد والجدات، واألوالد، وأوالد 

األوالد؛ ألن دفع الزكاة إلى هؤالء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، ويسقطها عنه، ومن 

 إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه.ث م يعود نفع الزكاة 

)تؤخذ من  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  المؤلَّفين، فال يجوز دفع الزكاة إلى الكفار؛الكفار غير -3

 وألن من اء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم،أي أغني .]ق[ أغنيائهم، وترد على فقرائهم(

مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين، وتوطيد دعائم المحبة واإلخاء بين أفراد المجتمع 

 (4)المسلم، وذلك ال يجوز مع الكفار.

                                  
؛ وهذا غير صحيح درج كثير من الفقهاء يف هذا الباب على إدراج ساللة بني هاشم مع األصناف الذين تحرم عليهم الزكاة؛ )4(

يِن؛قد ت ويف-ملسو هيلع هللا ىلص-النبيو وقرابته؛-ملسو هيلع هللا ىلص-فالحكم متعلق بالنبي ذلك أن القرابة و ؛ وت وف يت  أيًضا قرابته جميًعا؛ فلم يعودا موجود 

د  ؛ فإذا ب  وهي القرابة القريبة تثبت بأربعة أمور هي: النسب والمصاهرة والرضاع والوالء، وتمتد إلى الدرجة الرابعة إلى الجد  ع 

، وهي تختلف عن النسل والساللة؛ والحكم متعلق بالقرابة ال لغة وال شرًعا بالقرابة ما وراء ذلك يوصفالسابع البعيدة، وال 



 162الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث السابع: يف زكاة الفطر:/الباب الثالث: الزكاة

 

 :زكاة الفطر: يف املبحث السابع 

بذلك: ألنها تجب بالفطر من رمضان، وال تعلق لها بالمال، وإنما  زكا الفطر سميت-

 ذمة، فهي زكاة عن النفس والبدن.هي متعلقة بال

)فرض رسول اهلل لما روى ابن عمر رضي اهلل عنهما قال:  واجبة على كل مسلم؛ وهي-

من شعير على العبد والحر،  امن تمر، أو صاعً  االفطر من رمضان صاعً  صدقة-ملسو هيلع هللا ىلص-

  .]ق[والذكر واألنثى، والصغير والكبير من المسلمين( 

 إذا قد مر له أربعون يوًما.ويستحب إخراجها عن الجنين -

 . ن تلزمه نفقته، من زوجة أو قريبويجب أن ي خرجها عن نفسه، وعم 

 إال بشرطين:ال تجب و   

  ، فال تجب على الكافر.اإلسالم-1

 وجود ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، وحوائجه األصلية يف يوم العيد وليلته.-2

  تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه يف صيامه، من اللغو والرفث.-1

وإدخال السرور عليهم؛ ليكون  إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال يف يوم العيد،-2

العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع، وذلك لحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما: 

 للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين( طهرةً الفطر  زكاة-ملسو هيلع هللا ىلص-)فرض رسول اهلل 

 .]صحيح: د، جه، ك[

                                  
ن جاء اآلن من نسل بني هاشم، أو نسل أصهارهال  ن رضع منهم كبني  -ملسو هيلع هللا ىلص-بالساللة؛ وبينهما فرق كبير؛ فم  ، أو من نسل م 

لبعدهم، وال تعنيهم أحكام القرابة، سواء يف مسألة تحريم الزكاة،  ؛ملسو هيلع هللا ىلصسعد، أو من نسل مواليه فإنهم ال يوصفون بقرابة النبي 

 من أحكام.-ملسو هيلع هللا ىلص-وما تعلق بقرابة النبيم، أو توزيع خمس المغنالصدقات،  ذأو أخ

 ؛ وليس لهم أحكام خاصة عن بقية المسلمين.ر المسلمين وغنيهم كغني المسلمينساللة هؤالء اآلن؛ ففقيرهم كفقي وأما
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ر وقيامه، وفعل ما ت وفيها إظهار شكر نعمة اهلل على العبد بإتمام صيام شهر رمضان-3  يسَّ

 الصالحة يف هذا الشهر المبارك. من األعمال

أو قيمة أي صاع من األصناف  أو قيمته ؛قوت البلد غالب منصاع  الفطرالواجب يف زكاة 

عدَّ -ملسو هيلع هللا ىلص-النبيما يطعم أربعة مساكين؛ ألن قيمة أو -ملسو هيلع هللا ىلص-التي كانت تخرج زمن النبي

 الصاع مجزًئا يف إطعام أربعة مساكين يف كفارة المجامع يف نهار رمضان.

ويقوم مقام  تباع به،و رى به السلعت  ش  ت   وسيًطا للتبادل، كان-ملسو هيلع هللا ىلص-الطعام يف زمن النبيو 

نادرة، وليس للعرب وال المسلمين -ملسو هيلع هللا ىلص-وكانت عملة النقود يف زمن النبيالنقود اآلن؛ 

والروم، وأول عملة طبعت يف العهد األموي زمن خالفة عبد الملك  عملة بل هي لفارس

 بن مروان.

أو  فمن أراد كسوة العيد أو اللحمبالمقايضة أو بالطعام  يف البيع والشراء وكانت المعاملة

، فلقد انتقلت اآلن وهذا لم يعد موجوًدا من حاجيات العيد اشتراها بالطعام،أي حاجة 

 .غير الطعاماألثمان إلى 

واألصل أن ال تحدد القيمة بأقل األصناف ولكن على حسب حال المزكي فالغني ممكن 

ف كالزبيب والتمر الفاخر، والمتوسط من وسط األصناف، اأن يخرج من أعلى األصن

ناف أدنى األص من-وقوت من يعول نهار العيد وليلته يجد فاضاًل عن قوته الذي-والفقير

 كالبر.

مها ومن أه ،لذلك اليوم م العيد وليلته يف شراء حاجياتهمالفقراء يوإغناء والمقصد هو 

 الكسوة.

 الذين ال يجدون كفايتهم يوم العيد وليلته. :وتخرج للمساكين فقط وهم هنا

 زكاة فطرها لشخص واحد، وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة. الجماعة   يعطويجوز أن ت  
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غروب الشمس من ليلة العيد؛ ألنه الوقت الذي يكون به الفطر من بتجب زكاة الفطر 

 رمضان. 

فهو من طلوع  فأما وقت الفضيلة: وإلخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء، ووقت جواز.

-بي )أن النلحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما:  ؛العيد إلى قبيل أداء صالة العيد فجر يوم

  .]ق[ قبل خروج الناس إلى الصالة( أمر بزكاة الفطر-ملسو هيلع هللا ىلص

ابن عمر وغيره من الصحابة  : فهو قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعلوأما وقت الجواز

 لذلك.

وال يجوز تأخيرها عن صالة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا 

ِهي  ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-التأخير؛ لقوله  ِة ف  ال  ب ل  الصَّ ا ق  اه  ن  أ دَّ ةِ م  ال  د  الصَّ ا ب ع  اه  ن  أ دَّ م  ب ول ة ، و  ق  اة  م  ك  ز 

اِت  ق  د  ة  ِمن  الصَّ ق  د  ِهي  ص     .، قطن، ك، مخ[صحيح: د] (ف 

  



 .الصيام :الباب الرابع
 :مباحث( 5) وتحته

 :: يف مقدمات الصياماملبحث األول

 عن الشيء. الصيام يف اللغة: اإلمساك 

لوع اإلمساك عن األكل، والشرب، وسائر المفطرات، مع النية، من ط هو ويف الشرع:

 .يف بلدان غير التقدير الفجر الصادق إلى غروب الشمس

 ن، هما:ان أساسياركنللصوم 

يف بلدان غير  ات من طلوع الفجر إلى غروب الشمساإلمساك عن المفطر األول: 

 ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ يئڤودليل هذا الركن قوله تعالى:  التقدير؛

 ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

والمراد بالخيط األبيض والخيط األسود: . [187]البقرة:  ڌىئ ڍ ڍ ڇ

  بياض النهار وسواد الليل.

ويف بلدان التقدير يعملون على التقدير كما مر يف مواقيت الصالة، فيمسكون ألذان الفجر 

-وإن كان تسميتها يف هذه البلدان بالمغرب والفجر مجاًزا-ويفطرون ألذان المغرب؛ 

لتوقيت مكة، أو على الزمان المعتدل، أو أقرب البلدان التي توقيتها منضبط، والتقدير تبًعا 

آخر يوم انعدمت فيه العالمات، أو اعتماد الشفق المدين، واألنسب لكل  أو على تقدير

 بالد من هذه البلدان ي عتمد، وي سار عليه سيًرا جماعًيا.

ومن أفطر بعد غروب الشمس يف بلدان غير التقدير ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس 

 فإنه يستمر على فطره، وقد تم صوم يومه.
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غرًبا فيرى الشمس دائًما، وكذلك رواد الفضاء إن أرادوا الصوم ومن تسافر به الطائرة 

 فحكمهم التقدير كالبلدان القطبية.

بأن يقصد الصائم بهذا اإلمساك عن المفطرات عبادة اهلل عز وجل، فبالنية  النية، الثاين:

تتميز األعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من األعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها 

 ؛رمضان، أو غيره من أنواع الصيام عن بعض، فيقصد الصائم بهذا الصيام: إما صيام

  .]ق[األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى(  )إنما :-ملسو هيلع هللا ىلص-ودليل هذا الركن قوله 

 يئٿوذلك يف قوله تعالى:  أحد أركان اإلسالم الخمسة؛، وفرض صيام شهر رمضان

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ يئوقوله تعالى:  ،[183]البقرة:  ڦىئ

]البقرة:  ہىئ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں

)بني  :-ملسو هيلع هللا ىلص-ولما رواه عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل  ،[185

رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء  ااإلسالم على خمس: شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن محمًد 

ولما رواه  .]ق[( الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت اهلل الحرام من استطاع إليه سبياًل 

، أخبرين ل اهللثائر الرأس، فقال: يا رسو-ملسو هيلع هللا ىلص-جاء إلى النبي  اأعرابيً طلحة بن عبيد اهلل أن 

: )ال، إال قال: هل عليَّ غيره؟ قال )شهر رمضان(،من الصيام؟، قال:  يَّ ماذا فرض اهلل عل

، وأنه وقد أجمعت األمة على وجوب صيام رمضان .]ق[( الحديث...  اأن تطوع شيئً 

لمت من ال  دين بالضرورة، وأن منكره كافر، مرتد عن اإلسالم.أحد أركان اإلسالم التي ع 

 .ة الصوم بالكتاب والسنة واإلجماعفثبت بذلك فرضي

 وأجمع المسلمون على كفر من أنكره. 

 والواجب ينقسم إلى ثالثة أقسام: واجب، وتطوع؛ ينقسم الصيام إلى قسمين:
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 صوم رمضان.-1

 صوم الكفارات.- 2 

 النذر.صوم - 3 

والكالم هنا ينحصر يف صوم رمضان، ويف صوم التطوع، أما بقية األقسام فتأتي يف 

 مواضعها، إن شاء اهلل تعالى.

من  غفر له ما تقدم اواحتسابً  ا)من قام ليلة القدر إيمانً قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبيعن أبي هريرة 

فر له ما تقدم من ذنبه(  اواحتسابً  اذنبه، ومن صام رمضان إيمانً  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبيوعنه  .]ق[غ 

: )الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما قال

 جًدا. وفضائله كثيرة .]م[ بينهن إذا اجتنبت الكبائر(

 فمن ذلك: لحكم عديدة وفوائد كثيرة، هصومشرع اهلل سبحانه 

النفس، وتطهيرها، وتنقيتها من األخالط الرديئة واألخالق الرذيلة؛ ألن الصوم تزكية -1

 اري الشيطان يف بدن اإلنسان.يضيق مج

 .يف الصوم تزهيد يف الدنيا وشهواتها، وترغيب يف اآلخرة ونعيمها-2

الصوم يبعث على العطف على المساكين، والشعور بآالمهم؛ ألن الصائم يذوق ألم -3

 حكم البليغة، والفوائد العديدة.إلى غير ذلك من ال..ش.الجوع والعط

فال يجب، وال يصح الصيام من الكافر؛ ألن الصيام عبادة، والعبادة ال تصح  اإلسالم:-1

 اته.أسلم ال يلزم بقضاء ما فمن الكافر، فإذا 
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قلم عن )رفع ال :-ملسو هيلع هللا ىلص-فال يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف؛ لقوله  :البلوغ-2

ذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولكنه يصح الصيام من غير البالغ و .]صحيح: حم، د[ثالثة( 

 ، وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام؛ ليعتاده ويألفه.الو صام، إذا كان مميزً 

ة( )رفع القلم عن ثالث :-ملسو هيلع هللا ىلص-ن والمعتوه؛ لقوله فال يجب الصيام على المجنو العقل:-3

 ذكر منهم المجنون حتى يفيق.و

ال يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه؛ لقوله  افمن كان مريًض  الصحة:-4

]البقرة:  ىئ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ يئڄتعالى: 

  فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. .[184

 ڃ ڃ ڃ يئڄفال يجب الصوم على المسافر؛ لقوله تعالى:  اإلقامة:-5

حَّ صيامه، و ؛ىئ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ يجب عليه قضاء فلو صام المسافر ص 

، وضبط السفر الذي يترخص فيه قد سبق بأنه ما زاد على أربع ساعات ما أفطره يف السفر

 ونصف بأي وسيلة من وسائل النقل.

فالحائض والنفساء ال يجب عليهما الصيام، بل يحرم  الخلو من الحيض والنفاس:-6

، ولم تصم؟، فذلك من نقصان دينها( :-ملسو هيلع هللا ىلص-عليهما؛ لقوله   )أليس إذا حاضت لم تصل 

ء ا)كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضويجب القضاء عليهما؛ لقول عائشة رضي اهلل عنها:  .]خ[

  .]م[ الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة(

فإذا  ؛بعلم الحساب القطعي، ويعمل به يف النفي واإلثبات يثبت دخول شهر رمضان-1

لد الهالل وغرب بعد الشمس، فكل من كان غرب ذلك المكان فقد دخل عندهم  و 

  الشهر.
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 ۆ ۆ ۇ يئۇ :األول: قال تعالى يف موضعين، اسّمى القرآن  الحساب  علمً  وقد

 ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 ڌ يئالموضع الثاين: قوله تعالى:  [.5]يونس:وئىئ وئ ەئ ەئ ائائ ى

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

قال و [.12]اإلسراء: ڱىئ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ

 ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ يئٹتعالى: 

ال يضطرب، وهو اعتبار أي يجريان بحساب مقنن مقدر ال يتغير و [.96]األنعام:  ڄىئ

أي بحساب  ،[5]الرحمن: ڌىئ ڍ يئڍ :قال اهلل تعالىو ،ابلعلم الحس

مر عن ابن عمنها وأدلة أخرى يف السنة ، ، كما تدل عليه صيغة المبالغةاثابت دقيق جًد 

ِن النَّبِي   ث  ع  د  ا ي ح  ن هم  ِضي اهلل ع  ال:-ملسو هيلع هللا ىلص-ر  ر   ق  ه  ب  الشَّ س  ال  ن ح  ت ب  و  يَّة  ال  ن ك  ة  أ م  ا أ مَّ )إِنَّ

ا  ذ  ك  ام  ه  نِي ت م  ا ي ع  ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ر  ه  ه  الشَّ ي الثَّالِث ِة و 
ام  فِ ب ه 

ِ د  اإل  ق  ع  ا و  ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ه  و 

) ثِين  هذا الحديث يدل على أن األصل يف إثبات الشهر أن يكون بالحساب، وألن  .]ق[ ث ال 

ة، وإال وهو الرؤي فقد تم اللجوء إلى البديل-ملسو هيلع هللا ىلص-ذا األصل غير متيسر يف عصر النبيه

فما وجه ذكر أن األمة أمية ال تكتب وال تحسب؟ فالعلة يف إثبات الشهر بالرؤية هي أن 

، أما يف اوعدمً  ااألمة ال علم لها بعلم الحساب الفلكي، والمعلول يدور مع العلة وجودً 

عدم بعصرنا فقد تيسر األصل فلماذا نلجأ إلى البديل مع ظنيته؛ وإلمكان الخداع البصري 

ألسباب كثيرة كالغبار والغيوم وعوادم الطائرات وأضواء األقمار  ؛وضوح الرؤية

ول  اهلل وا، اط المطالع فيهالصناعية؛ ولعدم انضب س  ِمع ت  ر  ال  س  ر  ق  م  -ملسو هيلع هللا ىلص-حديث ابن ع 

إِن  غ  ي ق ول   وا ف  أ ف طِر  وه  ف  ت م  ي 
أ  ا ر  إِذ  وا و  وم  وه  ف ص  ت م  ي 

أ  ا ر  ل  )إِذ  وا ل ه  مَّ ع  ر  د  اق  م  ف  وا ف  ) .]ق[ (ي ك  ر  د  اق 

 . قدروه بحساب المنازل، أي اعتمدوا فيه الحسابأي ( ل ه  
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أو بشهادة غيره على رؤيته، أو إخباره  ،بنفسه برؤية الهالل، يثبت رمضان كذلكو-2

فإذا شهد مسلم عدل برؤية هالل رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان؛  بذلك؛

 :-ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  [،185]البقرة:  ىئہ ہ ہ ۀ يئۀلقوله تعالى: 

ت انقضاء ويثب ويستحسن اآلن االستعانة بالمراصد الفلكية، .]ق[)إذا رأيتموه فصوموا( 

بشهادة مسلمين ل شهر شوال برؤية هالعن طريق علم الحساب القطعي، ورمضان 

 .عدلين

)إنما  :-ملسو هيلع هللا ىلص-وهي ركن من أركانه كما مضى؛ لقوله  يجب على الصائم أن ينوي الصيام،

وينويها من الليل يف الصيام الواجب؛  .]ق[ األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى(

 :-ملسو هيلع هللا ىلص-دقيقة واحدة؛ لقوله كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، ولو قبل الفجر ب

يف  افمن نوى صومً  .]صحيح: ت، ن، جه[ )من لم يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام له(

، لم يجزئه إال يف صيام التطوع، فيجوز بنية من النهار، إذا لم يطعم االنهار، ولم يطعم شيئً 

ات ذ-ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل عنها قالت: دخل عليَّ النبيمن أكل أو شرب؛ لحديث عائشة رضي  اشيئً 

  .]م[)فإين إذن  صائم( فقلنا: ال، قال:  )هل عندكم من شيء؟(يوم فقال: 

 بد فيه من نية الليل. النهار، والأما صيام الواجب فال ينعقد بنية من 

 وتكفي نية واحدة يف بداية رمضان لجميع الشهر، وي ستحب تجديدها يف كل يوم.

 :طرات الصائمار املبيحة للفطر ومفيف األعذ: املبحث الثاني

 يف رمضان ألحد األعذار التالية: يباح الفطر

، فإذا برئ وجب عليه  ر،ب  األول: المرض والكِ  فيجوز للمريض الذي ي رجى برؤه الفطر 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ يئڄقضاء األيام التي أفطرها؛ لقوله تعالى: 

 ۀ يئۀ تعالى: وقوله[، 184]البقرة:  ىئ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
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 ىئڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ

ذي يشق على المريض والمرض الذي يرخص معه يف الفطر هو المرض ال [.185]البقرة: 

 .مشقة زائدة على مشقة الصوم الصيام بسببه

ر، كالكبير: فإنه يفط امستمرً  اأما المريض الذي ال يرجى برؤه، أو العاجز عن الصيام عجزً 

عز -؛ ألن اهلل اوال يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية، بأن يطعم عن كل يوم مسكينً 

للصيام حين كان التخيير بينهما يف أول ما فرض الصيام،  اإلطعام معاداًل  جعل-وجل

 عنه عند العذر. فتعيَّن أن يكون بداًل 

أو  االصيام، فقد أطعم أنس بعدما كبر عامً  وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق": البخاريل اق

. وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما يف الشيخ الكبير والمرأة اعامين عن كل يوم مسكينً 

  .]خ[. "اوما: فليطعما مكان كل يوم مسكينً الكبيرة، ال يستطيعان أن يص

 ال يرجى زواله، بمرض كان أو كبر، عن كل افيطعم العاجز عن الصيام عجزً 

 وإن صام المريض صح صيامه وأجزأه. وجبة مشبعة. امسكينً  يوم

 يئڄ ى:ويجب عليه القضاء؛ لقوله تعال فيباح للمسافر الفطر يف رمضان، الثاين: السفر؛

وقوله  ،[184]البقرة:  ىئڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ يئۀ تعالى:

إِن  ِشئ ت  )لمن سأله عن الصيام يف السفر: -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  ،[185]البقرة:  ڭىئ ڭ ۓ

طِر   أ ف  إِن  ِشئ ت  ف  ، و  م    .]ق[( ف ص 

ِديد أفطر، فأفطر الناس  اوخرج إلى مكة صائمً    .]خ[يف رمضان، فلما بلغ الك 

لفطر يف والسفر المبيح ل ،كما سبق الصالةالذي يباح فيه قصر ويباح الفطر يف السفر 

 ي راد به التحايل على الفطر، لم افإن كان سفر معصية أو سفرً رمضان هو السفر المباح، 

  يبح له الفطر بهذا السفر.
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حَّ  وإن صام المسافر ع  ): -رضي اهلل عنه-لحديث أنس  ؛صومه وأجزأه ص  افِر  م  نَّا ن س  ك 

ل ى -ملسو هيلع هللا ىلص-النَّبِي   طِر  ع  ف  ال  الم  طِرِ، و  ف  ل ى الم  ائِم  ع  م  ي ِعِب الصَّ ل  ائِمِ ف  شرط ولكن ب .]ق[( الصَّ

رَّ به، فالفطر يف حقه أفضل؛ أخًذ   اأال يشق عليه الصوم يف السفر، فإن شقَّ عليه، أو أض 

ل ل  عليه من شدة الحر،  اصائمً  رأى يف السفر رجاًل -ملسو هيلع هللا ىلص-بالرخصة؛ ألن النبي  قد ظ 

م  فِي السَّ ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-وتجمع الناس حوله، فقال  و  رِ ل ي س  ِمن  البِر  الصَّ  ]ق[( ف 

، افالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر يف رمضان وجوبً  الثالث: الحيض والنفاس،

- النبي الخدري أنويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها؛ لحديث أبي سعيد 

ا): قال-ملسو هيلع هللا ىلص ان  ِدينِه  لِك  ن ق ص  ذ  ، ف  م  ل م  ت ص  ل  و  ت  ل م  ت ص  اض  ا ح  ل ي س  إِذ    .]خ[ (أ 

كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء ويجب عليهما القضاء؛ لقول عائشة رضي اهلل عنها: 

  .]م[الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة. 

، وخافت على نفسها أو اأو مرضعً  فالمرأة إذا كانت حاماًل  الرابع: الحمل والرضاع؛

زَّ ): -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ لقول النبيولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر ِن إِنَّ اهلل  ع  ع  ع  ض  لَّ و  ج  و 

م   و  ِضِع الصَّ ر  ال م  اِمِل و  ال ح  افِرِ و  س  ِن ال م  ع  ِة، و  ال  ط ر  الصَّ افِرِ ش  س  ]صحيح: حم، ت، ن، جه، ( ال م 

أو اإلطعام فقط؛ قياًسا على الكبير، وعلى  ،وعليهما القضاء فقط قياًسا على المسافر .مه[

)والمرضع والحبلى رضي اهلل عنهما: لقول ابن عباس و المريض الذي ال يرجى برؤه،

طعام فهو وأما الجمع بين القضاء واإل .[د، هق]إذا خافتا على أوالدهما أفطرتا، وأطعمتا( 

 ،اجتهاد، وفيه حرج ومشقة على المرأة الضعيفة، واألصل أن األمر إذا ضاق اتسع

 والمشقة تجلب التيسير ال العكس.

 تفسد على الصائم صومه وتفطره.وهي األشياء التي 

 ويفطر الصائم بفعل أحد األمور التالية: 
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 ڃ ڃ ڄ ڄ يئڄتعالى:  هلقول ؛ااألول: األكل أو الشرب عمًد  

 [.187]البقرة:  ىئڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

غروب -فقد بينت اآلية أنه ال يباح للصائم األكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل 

 . -الشمس

ر، أو ذكر أنه  فصيامه صحيح، ويجب او شرب ناسيً أكل أ أما من عليه اإلمساك إذا تذكَّ

)من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتمَّ صومه، فإنما أطعمه اهلل  :-ملسو هيلع هللا ىلص-صائم؛ لقوله 

 .]ق[ وسقاه(

، ولو من غير الفم مما هو يف )المعدة، الرئة، القلب( كل ما يصل إلى الجوفب ويفسد

 الصائم.يتغذى به جسم أي  حكم األكل والشرب

ن  جامع وهو صائم بطل صيامه، وعليه التوبة  الثاين: الجماع، يبطل الصيام بالجماع، فم 

ولم  ،واالستغفار، وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة، وهي عتق رقبة

ستين  م، فإن لم يستطع أطعام شهرين متتابعينيصانتقل إلى يجد فإن لم  تعد موجودة،

: إذ جاءه رجل فقال-ملسو هيلع هللا ىلص-، لحديث أبي هريرة  قال: بينما نحن جلوس عند النبي امسكينً 

قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول )مالك؟(، هلكت، فقال:  ،يا رسول اهلل

: )هل تستطيع أن تصوم شهرين قال: ال. قال)هل تجد رقبة تعتقها؟(،  :-ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل 

 قال: ال، قال: فمكث النبي)هل تجد إطعام ستين مسكينًا؟(، ل: قال: ال، قا متتابعين؟(،

ق فيه تمر -ملسو هيلع هللا ىلص-، فبينما نحن على ذلك أ تي النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- ر  ق  المكتل-بِع  ر  قال:  -والع 

فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا )خذ هذا فتصدق به(، فقال: أنا، قال:  )أين السائل؟(،

تينيريد -رسول اهلل؟ فواهلل ما بين الب ت ي ها  حك يت أفقر من أهل بيتي، فضب أهل-الحرَّ

  .]ق[)أطعمه أهلك( حتى بدت أنيابه، ثم قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي
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 بتقبيل، أو لمس، أو اا؛ فإذا أنزل الصائم مختارً إنزال المني اختيارً  ويف معنى الجماع:

و غير ذلك فسد صومه؛ ألن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء استمناء، أ

 به. ادون الكفارة؛ ألن الكفارة ال تلزم إال بالجماع فقط، لورود النص خاًص 

ال  يامه؛ ألنهأما إذا نام الصائم فاحتلم، أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض، فال يبطل ص

 اختيار له يف ذلك.

، اوهو إخراج ما يف المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمًد  عمًدا،الثالث: التقيؤ 

ه   )من :-ملسو هيلع هللا ىلص-أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره، فال يؤثر يف صيامه؛ لقوله  ع  ر  -ذ 

ه، ]صحيح: د، ت، جفليس عليه قضاء، ومن استقاء عمًدا فليقض(  القيء-خروجه غلبهأي 

   .ك[

فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت،  والنفاس،: خروج دم الحيض رابعال

، ولم تصم( المرأة:  يف-ملسو هيلع هللا ىلص-ووجب عليها القضاء؛ لقوله  )أليس إذا حاضت لم تصل 

  .]خ[

فمن نوى الفطر قبل وقت اإلفطار وهو صائم، بطل صومه، وإن لم  : نية الفطر،خامسال

ه، انتقض ل االفطر، ومتعمًد  انقضها قاصًد ، فإن النية أحد ركني الصيام، فإذا ايتناول مفطرً 

 مه.صيا

دةدسالسا  ۆىئ ۆ ۇ يئۇلمنافاتها للعبادة، ولقوله تعالى:  ؛: الر 

 [.65]الزمر: 

جهاز التبخير الرئوي )البنيوليزر( المستخدم يف عالج الربو مفطر، ألن الكمية الداخلة -1

 كثير من القدر المعفو عنه.منه إلى المعدة أكبر ب

الغسيل الكلوي البريتواين والدموي، لما فيه من إدخال كمية كبيرة من الماء واألمالح -2

 والسكر.
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الكبسوالت المستخدمة يف بخاخ الربو المحتوية على البودرة الجافة، لخروج جزء -3

 منها وهو جرم يصل إلى المعدة.

، واألصل وجوب فطره كمية كبيرة من الماءحتوائه على ال يف المتبرع له؛ الدم حقن-4

 ألنه مريض وضعيف؛ فال يسحب له إال لمرضه وضعفه. ؛هنا

العين، أو قطرة األذن، أو غسول األذن، أو قطرة األنف، أو بخاخ األنف، إذا  قطرة-1

 اجتنب ابتالع ما نفذ إلى الحلق.

العالجية التي توضع تحت اللسان لعالج الذبحة الصدرية وغيرها إذا  األقراص-2

 اجتنب ابتالع ما نفذ إلى الحلق.

يدخل المهبل من تحاميل )لبوس(، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص  ما-3

 الطبي.

 المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. إدخال-4

طرة )أنبوب دقيق( سهر للذكر واألنثى، من قلبول الظايدخل اإلحليل أي مجرى ا ما-5

 أو منظار، أو مادة ظليلة على األشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.

السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف األسنان، أو السواك وفرشاة األسنان، إذا  حفر-6

 اجتنب ابتالع ما نفذ إلى الحلق.

لفم إذ اجتنب ابتالع ما نفذ إلى ، والغرغرة، وبخاخ العالج الموضعي لالمضمضة-7

 الحلق.

 العالجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية. الحقن-8

 األكسجين. غاز-9

 التخدير )البنج( ما لم يعط المريض سوائل )محاليل( مغذية. غازات-10
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للصقات العالجية يدخل الجسم امتصاًصا من الجلد كالدهونات والمراهم وا ما-11

 الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.

طرة )أنبوب دقيق( يف الشرايين لتصوير أو عالج أوعية القلب أو غيره من سق إدخال-12

 األعضاء.

منظار من خالل جدار البطن لفحص األحشاء أو إجراء عملية جراحية  إدخال-13

 عليها.

عينات )خزعات( من الكبد أو غيره من األعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء  أخذ-14

 محاليل.

 المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل )محاليل( أو مواد أخرى. منظار-15

 أي أداة أو مواد عالجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. دخول-16

 غير المتعمد بخالف المتعمد )االستقاءة(. القيء-17

فهو يستهدف  الجهاز  ؛ ألنه يف حكم الهواء الذي يتنفسه اإلنسان بوبخاخ الر-18

 .والرذاذ البسيط المصاحب معفو عنه للضرورةالتنفسي، 

ألن الصوم يبطل مما ولج، وليس مما  ؛للتحاليل المخبرية أو التبرع به سحب الدم-19

ة خرج، وال يستثنى من هذه القاعدة إال بدليل وهو القيء عمًدا، وأما الحجام

 فمنسوخة.

كل ما يدخل عن طريق الشرج من حقن وتحاميل ومنظار ومراهم، ما عدا الحقن -20

 المغذية.

 ع.لصقة إزالة الشعور بالجو-21

 عملية شفط الدهون مالم تترافق باستخدام السوائل المغذية.-22

 المنظار الشرجي وإصبع الفحص الطبي.-23

 الحجامة والفصد.-24
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العام لجزء من النهار، ولو استمر فقدان الوعي غماء( بسبب التخدير عي )اإلفقد الو-25

 لم يصاحب ذلك إعطاء السوائل. بقية يومه؛ إن كان قد وقع التخدير أثناء الصوم، ما

 :مستحبات الصيام ومكروهاته: املبحث الثالث

 عي يف صيامه األمور التالية:يستحب للصائم أن يرا 

ور-1 ح  ير ويتحقق السحور بكث .]ق[)تسحروا فإن يف السحور بركة(  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛السُّ

 يف منتصف الليل إلى طلوع الفجرووقت السحور من  ؛الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء

 .بلدان غير التقدير

ور تأخير-2 ح  نا إلى ، ثم قم-ملسو هيلع هللا ىلص-تسحرنا مع رسول اهلل قال: لحديث زيد بن ثابت  ؛السُّ

  .]ق[الصالة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية. 

أو أذان  ،فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس ؛تعجيل الفطر-3

 )ال يزال الناسقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-النبيَّ  سعد أن، فعن سهل بن المغرب لبلدان التقديرصالة 

لوا الفطر(    .]ق[بخير ما عجَّ

ب ات اإلفطار-4 ط  د فعلى ، فإن لم يجافإن لم يجد فتمرات، وأن تكون وترً  ؛على ر 

ول  اهللِ )قال: جرعات من ماء؛ لحديث أنس  س  ان  ر  ب ل  أ ن  -ملسو هيلع هللا ىلص-ك   ق 
ب ات  ط  ل ى ر  طِر  ع  ي ف 

ات   و  س  ا ح  س  ات  ح  ر  ن  ت م  إِن  ل م  ي ك  ، ف  ات  ر  ت م  ، ف  ب ات  ط  ن  ر  إِن  ل م  ي ك  ، ف  ل ي  اء  ي ص  حيح: ]ص( ِمن  م 

 ه، ويكفيه ذلك.نوى الفطر بقلب افإن لم يجد شيئً  .حم، د، ت، حب، ك[

)ثالثة ال ت رد دعوتهم: الصائم حتى  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛الدعاء عند الفطر، وأثناء الصيام-5

   .]صحيح: حم، ت، جه، حب، هق[يفطر، واإلمام العادل، والمظلوم( 

ن ابن فع القرآن، وتفطير الصائمين، وسائر أعمال البر:اإلكثار من الصدقة، وتالوة -6

أجود الناس بالخير، وكان أجود ما -ملسو هيلع هللا ىلص-)كان رسول اهللعباس رضي اهلل عنهما قال: 
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يكون يف رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه يف كل ليلة من رمضان، فيدارسه 

  .]ق[لريح المرسلة( يلقاه جبريل أجود بالخير من ا حين-ملسو هيلع هللا ىلص-القرآن، فرسول اهلل 

وباألخص يف العشر األواخر من رمضان؛ فعن عائشة رضي  االجتهاد يف صالة الليل:-7

 .]ق[دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله(  إذا-ملسو هيلع هللا ىلص-)كان النبي اهلل عنها: 

م من ذنبه اواحتسابً  ا)من قام رمضان إيمانً : -ملسو هيلع هللا ىلص-ولعموم قوله    .]م[ (غفر له ما تقدَّ

  .]ق[)عمرة يف رمضان تعدل حجة(  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛االعتمار-8

)وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛لمن شتمه "إين صائم"قول: -9

  .]ق[وال يصخب، فإن سابَّه أحد، أو قاتله، فليقل: إين امرؤ صائم( 

 صومه، ونقص أجره، وهي: ى جرحيكره يف حق الصائم بعض األمور التي قد تؤدي إل

-وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه؛ لقوله  المبالغة يف المضمضة واالستنشاق:-1

   .]صحيح: ع، مه، حب، ك[( ا)وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائمً : -ملسو هيلع هللا ىلص

ب ل ة لمن تحرك شهوته، وكان ممن ال يأمن على نفسه:-2  فيكره للصائم أن الق 

؛ ألنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم باإلمناء أو قبل زوجتهي

 يقب ل وهو كان-ملسو هيلع هللا ىلص-الجماع، فإن أمن على نفسه من فساد صومه فال بأس؛ ألن النبي 

بِه( صائم، قالت عائشة رضي اهلل عنها:   .أي حاجتهإلربه:  .]ق[)وكان أملككم أل ر 

شهوته وتحريكها؛ كإدامة النظر إلى الزوجة،  وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة

 ؤدي إلى اإلمناء، أو الجماع.أو التفكر يف شأن الجماع؛ ألنه قد ي

رر ضألن ذلك يصل إلى الجوف، ويتقوى به، إلى جانب االستقذار وال بلع النخامة:-3

 الذي يحصل من هذا الفعل.

يحتاج لذوق  ااًخ كأن يكون طبَّ -إلى ذلك  افإن كان محتاًج  ذوق الطعام لغير الحاجة:-4

 فال بأس، مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه.-ملحه وما أشبهه
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 :: يف القضاء، والصيام املستحب، وما يكره وحيرم من الصياماملبحث الرابع

من رمضان بغير عذر، وجب عليه أن يتوب إلى اهلل، ويستغفره؛ ألن  اإذا أفطر المسلم يومً 

ذلك جرم عظيم، ومنكر كبير، ويجب عليه مع التوبة واالستغفار القضاء بقدر ما أفطر 

ص له يف الفطر، واألصضان، ووجوب القضاء هنا على الفوربعد رم أن  ل، ألنه غير مرخَّ

 يؤديه يف وقته.

نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من األعذار المبيحة  أما إذا أفطر بعذر كحيض أو

للفطر فإنه يجب عليه القضاء، غير أنه ال يجب على الفور، بل على التراخي إلى رمضان 

وألنه  يف إبراء الذمة، األن فيه إسراعً  ؛يندب له، ويستحب التعجيل بالقضاءاآلخر، لكن 

ره حتى رمضان  ؛كمرض ونحوهله ما يمنعه من الصوم أحوط للعبد؛ فقد يطرأ  فإن أخَّ

 فعليه القضاء بعد رمضان الثاين. الثاين، وكان له عذر يف تأخيره، كأن استمر عذره،

ره إلى رمضان الثاين بغير عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.  أما إن أخَّ

ي أوجب القضاء الذ ألن الدليل ؛اومتفرقً  اوال يشترط يف القضاء التتابع، بل يصح متتابعً 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ يئڄتعالى:  لاقأطلقه ولم يقيده بالتتابع؛ 

 .[184]البقرة:  ىئڇ ڇ چ

من حكمة اهلل عز وجل ورحمته بعباده: أن جعل لهم من التطوع ما يماثل الفرائض، 

قد يطرأ على  للنقص والخلل الذي اوذلك زيادة يف األجر والثواب للعاملين، وجبرً 

 ل من النوافل يوم القيامة. كمَّ قد سبق معنا: أن الفرائض ت  والفريضة، 

 أليام التي يستحب صيامها هي:وا

 وال تتعين يف للحصول على صيام الدهر ؛بعد إكمال صوم رمضان صيام ستة أيام-1

قال: سمعت رسول حديث أبي أيوب األنصاري  وقد ورد يف ذلك حديثان األول ؛شوال
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 .]م[ من شوال، كان كصيام الدهر( ا)من صام رمضان، ثم أتبعه ستً يقول: -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل 

د وق ،قيد )من شوال( ال مفهوم لهأو أن  وهو أصل معانيها، ابتدائية( من شوال))ِمن( يف و

-ملسو هيلع هللا ىلص-ثوبان، عن النبي  لحديثوذلك ؛ مخرج الحث على المبادرة، وبدء الغاية ج  ر  خ  

ام  )قال:  ن  ص  ام  ِصي اِم م  لِك  ت م  ذ  د  ال ِفط رِ ف  ام  ب ع  يَّ
ِصي ام  ِستَِّة أ  ر ، و  ه  ِة أ ش  ر  ر  بِع ش  ه  ان  ف ش  ض  م  ر 

ن ةِ  ان  ): ابن ماجه لفظو [.مه، كن، مي، جه، حم: ]صحيح (السَّ د  ال ِفط رِ ك  ام  ب ع  يَّ
ام  ِستَّة  أ  ن  ص  م 

ن   س  اء  بِال ح  ن  ج  ن ِة، م  ام  السَّ م  ات  ث الِه  ر  أ م  ش  ه  ع  ل  حديث ففي هذا ال [.: جه، حبيح]صح (ِة ف 

اإلطالق بعد الفطر وهذا يشمل  األولى: ه:دالن على أن قيد شوال ال مفهوم لقرينتان ت

كون الحسنة بعشرة أمثالها. فرمضان بعشرة أشهر وستة  أيام   والثانية: .شوال وغير شوال

 من صامبستين يوًما أي شهرين وهذا تمام السنة كما أفاد حديث ثوبان وهذا يحصل ل

وقد ورد يف مثل هذا أحاديث أخرى متفق عليها، منها ما قاله  ؛ستة أيام ولو من غير شوال

ص  )لعبد اهلل بن عمرو بن العاص: -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي  رِ و  ن ة  بِع ش  س  إِنَّ الح  ، ف  يَّام 
ة  أ  رِ ث ال ث  ه   م  ِمن  الشَّ

رِ  ه  لِك  ِمث ل  ِصي اِم الدَّ ذ  ا، و  ث الِه   ومن القرائن التي تجعل القيد ال مفهوم له أن القيد ،]ق[ (أ م 

حيث إن أدلة القضاء من شوال إلى شعبان وقد كانت عائشة ال يتعارض مع أدلة القضاء 

 يًضاأ ومن القرائن التي تجعل القيد ال مفهوم له ؛يف شعبان كما يف المتفق عليهإال تقضي 

وخاصة أن نصف المجتمع نساء يحضن مع أدلة رفع الحرج يف القضاء  أن القيد يتعارض

 ،شرعوهذا غير معهود يف ال ،والتقييد يصيرهن يصمن نصف شوال، غالب يف رمضانيف ال

-ملسو هيلع هللا ىلص-ولو كان هذا لنقل كما نقلت أشياء زمن النبي ، والمشقة تجلب التيسير، بل خالفه

تعم بها  عن مثل هذه المسألة التي وقعت مرة واحدة ومتعلقة بشخص واحد فضاًل 

لماء عأن القيد يتعارض مع عمل  أيًضا ومن القرائن التي تجعل القيد ال مفهوم له ؛البلوى

ق   السلف ل هذا اإلمام  مالك وهو من حيث لم يكونوا يقيدون صيام ستة أيام بشوال وقد ن 

إنه لم ير أحًدا من أهل العلم والفقه يصومها. ولم يبلغني ذلك عن أحد من )السلف قال: 

 ؛ونقل عن أبي حنيفة نحوه .]ط[( السلف. وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته
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وا السنة كما يتبادر ألهل الفهم الظاهر، وإنما لم يكونوا يعرفون هذا التقييد  دُّ وهؤالء لم ير 

 الذي وقع فيه المتأخرون. 

 وال عن أحد من الصحابة أنه صامها يف شوال.-ملسو هيلع هللا ىلص-وكذلك لم ينقل عن النبي 

-قال: قال رسول اهلل-ي اهلل عنهرض-لحديث أبي قتادة  ؛ة لغير الحاجصيام يوم عرف-2

ر السنة التي قبله، والسنة التي بعده( : -ملسو هيلع هللا ىلص  .م[])صيام يوم عرفة أحتسب على اهلل أن يكف 

ون أفطر يف ذلك اليوم والناس ينظر-ملسو هيلع هللا ىلص-أما الحاجُّ فال يسن له صيام يوم عرفة؛ ألن النبي 

  إليه، وألنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء يف ذلك اليوم.

ى )أحتسب علصوم عاشوراء؟ فقال:  عن-ملسو هيلع هللا ىلص-فقد سئل النبي  ؛صيام يوم عاشوراء-3

: -ملسو هيلع هللا ىلص-ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده؛ لقوله  ،]م[ اهلل أن يكفر السنة التي قبله(

ول  وعن  ،]م[ )لئن بقيت إلى قابل ألصومن التاسع( س  ال  ر  : ق  ال  ، ق  بَّاس  : -ملسو هيلع هللا ىلص-اب ِن ع 

وا) الِف  خ  ، و  اء  ور  اش  م  ع  وا ي و  وم  ًما ص  ه  ي و  د  و  ب ع 
ًما، أ  ه  ي و  ب ل  وا ق  وم  ، ص  ود  يِه ال ي ه 

حم،  ]ضعيف: (فِ

  .]رز، هق[وهو صحيح موقوًفا على ابن عباس.  .بز، مه[

- )كان النبيلحديث عائشة رضي اهلل عنها:  ؛صوم االثنين والخميس من كل أسبوع-4

 )تعرض: -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  ،]صحيح: حم، ن، جه، حب[ صيام االثنين والخميس( يتحرى-ملسو هيلع هللا ىلص

]صحيح: د، ت، ن، األعمال يوم االثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم( 

   .مخ[

رِ ث ال ث  لعبد اهلل بن عمرو: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛صيام ثالثة أيام من كل شهر-5 ه  م  ِمن  الشَّ ص  ة  )و 

لِك   ذ  ا، و  ث الِه  رِ أ م  ن ة  بِع ش  س  إِنَّ الح  ، ف  يَّام 
رِ(أ  ه  هلل رضي ا-وعن أبي هريرة  ،]ق[ ِمث ل  ِصي اِم الدَّ

بثالث: صيام ثالثة أيام من كل شهر، وركعتي -ملسو هيلع هللا ىلص-)أوصاين خليلي قال: -عنه

ويستحب أن تكون األيام البيض، وهي الثالث عشر،  ،]ق[الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام( 

-قال: قال رسول اهلل -رضي اهلل عنه-شر، والخامس عشر؛ لحديث أبي ذر والرابع ع
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ث  ال بِيض  ): -ملسو هيلع هللا ىلص ِم الثَّال  ي ص  ل  ، ف  يَّام 
ة  أ  ث  رِ ث ال  ه  ائًِما ِمن  الشَّ م  ص  ان  ِمن ك  ن  ك  م، ]حسن: رز، ح (م 

   .ن، بغ[

طِر  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛صوم يوم وإفطار يوم-6 ي ف  ًما و  وم  ي و  ان  ي ص  د  ك  او  م  د  و  ِم ص  و  ل  الصَّ أ ف ض 

ًما  وهذا من أفضل أنواع التطوع. .خ[] (ي و 

)أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل المحرم، : -ملسو هيلع هللا ىلص- لقوله ؛صيام شهر اهلل المحرم-7

  .]م[وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل( 

وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة، وتنتهي باليوم التاسع،  صيام تسع ذي الحجة:-8

ما ): -ملسو هيلع هللا ىلص-وهو يوم عرفة؛ وذلك لعموم األحاديث الواردة يف فضل العمل فيها؛ فقد قال 

  .]خ[من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اهلل من هذه العشر( 

  والصوم من العمل الصالح.

ستكمال اا عدا الستة األيام التي تصام بعد ويصام القضاء يف أيام الصيام المستحب م

ة عبادة مقصود كلَّ  إنَّ  ك؛ إذ  شرَّ رمضان؛ فإنها مكملة لصيام الدهر، ومقصودة لذاتها؛ فال ت  

 لذاتها ال يدخلها التشريك.

ألن ذلك من شعائر الجاهلية، وقد كانوا يعظمون هذا  يكره إفراد شهر رجب بالصيام؛-1

ًص الشهر، فلو صامه مع غيره لم يكره ص  خ  ة  ع  ف ؛له بالصيام ا؛ ألنه ال يكون حينئذ م  ش  ر  ن  خ 

اِن،  ا فِي ال ِجف  ع وه  تَّى ي ض  ، ح  ب  ج  ي ر 
رِب  أ ك فَّ النَّاِس فِ ر  ي ض  م  ي ت  ع 

أ  : ر  ال  ، ق  ر  ب ِن ال ح 

و ي ق  : و  ان  ي ع  )ل  ر  ك  ه  و  ش  ا ه  إِنَّم  ل وا، ف  اِهِليَّةِ ك  ل  ال ج  ه  أ ه    .]صحيح: شيبة[ (.ظ م 

)ال تصوموا يوم الجمعة، إال أن تصوموا : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  يكره إفراد يوم الجمعة بصيام؛-2

 .ال بأس بذلكصامه مع غيره فن م   نَّ وفيه أ .]ق[بعده(  اقبله أو يومً  ايومً 

 )ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  إفراد يوم السبت بصيام؛يكره -3

والمقصود: النهي عن إفراده، وتخصيصه  .]صحيح: حم، د، ت، جه، ك، مخ[عليكم( 
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مَّ إلى غيره فال بأس بالصيام، ألم المؤمنين جويرية وقد دخل -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛أما إذا ض 

)تريدين أن تصومي قالت: ال. قال: )أصمِت أمس؟( عليها يوم الجمعة، وهي صائمة: 

 على( ا)تريدين أن تصومي غًد  :-ملسو هيلع هللا ىلص-فدل قوله ،]خ[)فأفطري( قالت: ال. قال: ؟( اغًد 

 ؛وكذلك إن وافق عرفة أو عاشوراء ونحو ذلك فجائز ،جواز صيام يوم السبت مع غيره

 سبت معظم. على أنهلكونه لم ي صم  

ث حديإذا لم يحسم األمر؛ ليوم الثالثين من شعبان، وهو  تحريم صيام يوم الشك،-4

-ولقوله ، ]صحيح: ت[ ي يشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم()من صام اليوم الذقال: عمار 

ن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إال أن يكون رجل كان يصوم : -ملسو هيلع هللا ىلص )ال يتقدم 

دُّ منه بقصدوالمعنى: ال يتقدم أحد رمضان  .]خ[صومه فليصم ذلك اليوم(   بصوم يوم ي ع 

االحتياط، فإن صومه مرتبط بالرؤية، فال حاجة إلى التكلف، أما من كان له ورد يصومه 

ضاء : القاويستثنى من ذلك أيًض  ؛ه؛ ألن ذلك ليس من استقبال رمضانفال شيء علي

 والنذر لوجوبهما.

-بي)نهى الن :-رضي اهلل عنه-لحديث أبي سعيد الخدري ؛لعيدينيحرم صوم يومي ا-5

قال: -رضي اهلل عنه-ولحديث عمر بن الخطاب ،]خ[ عن صوم يوم الفطر والنحر(-ملسو هيلع هللا ىلص

عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم اآلخر -ملسو هيلع هللا ىلص-)هذان يومان نهى رسول اهلل 

  .]خ[تأكلون فيه من نسككم( 

عشر،  والثايني عشر، الحاديكره صوم أيام التشريق، وهي ثالثة أيام بعد يوم النحر: -6

-ولقوله  ،]م[)أيام أكل وشرب وذكر هلل عز وجل( : عنها-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛والثالث عشر

)يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل اإلسالم، وهي أيام أكل وشرب( : -ملسو هيلع هللا ىلص

ص يف صيامها للمتمتع والقارن إذا لم يجدا ثمن الهدي؛ لحديث  .]صحيح: ت[ خ  ور 

من إال لمن لم عائشة وابن عمر رضي اهلل عنهم، قاال:  ص يف أيام التشريق أن ي ص  خَّ )لم ي ر 

  .]خ[يجد الهدي( 
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 :: يف العتكافاملبحث اخلامس

 عليه.ة: لزوم الشيء، وحبس النفس االعتكاف يف اللغ  

 اعة اهلل عز وجل.لط الزوم المسلم المميز مسجًد  ويف الشرع:

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ يئەئوهو سنة وقربة إلى اهلل تعالى؛ لقوله عز وجل:  

وقوله ، ى مشروعيته حتى يف األمم السابقةوهذه اآلية دليل عل [.125]البقرة:  ۆئىئ

وعن عائشة رضي اهلل  ،[187]البقرة:  ىئژ ژ ڈ ڈ ڎ يئڎ :تعالى

  .]ق[ يعتكف العشر األواخر من رمضان حتى توفاه اهلل( كان-ملسو هيلع هللا ىلص-)أن النبي عنها: 

ال أن يوجبه على ال يجب على المرء إووأجمع المسلمون على مشروعيته، وأنه سنة، 

 نفسه كأن ينذره.

نيَّة االعتكاف ومشروعيته، بالكتاب، والسنة، واإلجماع.  فثبتت س 

 ا شروط ال تصح إال بها، وهي:عبادة لهاالعتكاف 

فال يصح االعتكاف من الكافر، وال المجنون،  :عاقاًل  امميزً  اأن يكون المعتكف مسلمً -1

وال الصبي غير المميز؛ أما البلوغ والذكورية فال يشترطان، فيصح االعتكاف من غير 

 ، وكذلك من األنثى.االبالغ إذا كان مميزً 

فينوي المعتكف لزوم معتكفه؛ قربًة  .]ق[نما األعمال بالنيات( )إ: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛النية-2

 هلل عز وجل. اوتعبًد 

]البقرة:  ژىئ ژ ڈ ڈ يئلقوله تعالى:  ؛أن يكون االعتكاف يف مسجد-3

 ينقل عنه أنه اعتكف يف غيره.حيث كان يعتكف يف المسجد، ولم -ملسو هيلع هللا ىلص-ولفعله ،[187

وذلك إذا كانت مدة  صالة الجماعة:أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه -4
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ألن  ؛تجب عليه الجماعة االعتكاف تتخللها صالة مفروضة، وكان المعتكف ممن

يف مسجد ال تقام فيه صالة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه، أو  االعتكاف

 .وهذا ينايف المقصود من االعتكاف تكرار خروج المعتكف كل وقت،

تب هذا إذا لم يتر ،جد سواء أقيمت فيه الجماعة أم الاعتكافها يف كل مسأما المرأة فيصح  

 على اعتكافها فتنة، فإن ترتب على ذلك فتنة منعت.

 الكن ذلك ليس شرطً واألفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة،  

 لالعتكاف.

 ض، وال النفساء؛فال يصح اعتكاف الجنب، وال الحائ الطهارة من الحدث األكبر:-5

 لعدم جواز مكث هؤالء يف المسجد.

أما الصيام فليس بشرط يف االعتكاف؛ لما روي عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن عمر قال: 

وف )أيا رسول اهلل، إين نذرت يف الجاهلية أن أعتكف ليلة يف المسجد الحرام، فقال: 

وألنهما  ،الليل، ألنه ال صيام فيهكافه يف لما صح اعت افلو كان الصوم شرطً  .]ق[بنذرك( 

 عبادتان منفصلتان، فال يشترط إلحداهما وجود األخرى.

من الزمن هو ركن االعتكاف، فلو  االمكث يف المسجد مقدارً  زمن االعتكاف ووقته:-1

لم يقع المكث يف المسجد لم ينعقد االعتكاف، ويف أقل مدة االعتكاف خالف بين أهل 

من الزمن،  ااالعتكاف ليس ألقله حد، فيصح االعتكاف مقدارً  أن وقت واألقرب؛ مالعل

-ملسو هيلع هللا ىلص-لنبي وإن قل، إال أن األفضل أال يقل االعتكاف عن يوم أو ليلة؛ ألنه لم ينقل عن ا

 ن أصحابه االعتكاف فيما دون ذلك.وال عن أحد م

يث عائشة رضي اهلل عنها لحد وأفضل أوقات االعتكاف العشر األواخر من رمضان؛

اه اهللكان يعتكف العشر األ-ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبي )السابق:   .ق[] (واخر من رمضان حتى توفَّ

 واألفضل.ز ذلك لكنه خالف األولى فإن اعتكف يف غير هذا الوقت، جا
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ومن نوى اعتكاف العشر األواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم الحادي 

ي بغروب تهوالعشرين يف المسجد الذي ينوي االعتكاف فيه، ثم يدخل يف اعتكافه، وين

 يف بلدان غير التقدير، وما يعادل ذلك يف بلدان التقدير. شمس آخر يوم من رمضان

ة يخلو فيها العبد بخالقه، ويقطع العالئق عما سواه، واالعتكاف عباد مستحباته:-2

فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة، فيكثر من الصالة، والذكر، والدعاء، وقراءة 

 اعات التي تقربه إلى اهلل تعالى.القرآن، والتوبة، واالستغفار، ونحو ذلك من الط

بد منه؛ كالخروج ويباح للمعتكف الخروج من المسجد لما الما يباح للمعتكف: -3

من  لألكل والشرب، إذا لم يكن له من يحضرهما، والخروج لقضاء الحاجة، والوضوء

ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد، والسؤال عن  ،الحدث، واالغتسال من الجنابة

أحوالهم، أما التحدث فيما ال يفيد، وفيما ال ضرورة فيه، فإنه ينايف مقصود االعتكاف وما 

ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه، وأن يتحدث إليه ساعة من زمان،  ،أجله شرع من

- )كان رسول اهللوالخروج من معتكفه لتوديعهم؛ لحديث صفية رضي اهلل عنها قالت: 

ِلب ني ...فأتيت لياًل  امعتكفً -ملسو هيلع هللا ىلص ثته، ثم قمت، فانقلبت، فقام معي لي ق   .]ق[( لحديثا، فحدَّ

 إلى بيتي.ومعنى ليقلبني: يردين 

المسجد، وللمعتكف أن يأكل، ويشرب، وينام يف المسجد، مع المحافظة على نظافة 

 وصيانته.

 يبطل االعتكاف بما يلي:     

لحديث عائشة رضي  ، وإن قلَّ وقت الخروج؛االخروج من المسجد لغير حاجة عمًد -1

وألن الخروج يفوت  .]خ[( اإذا كان معتكفً )وكان ال يدخل البيت إال لحاجة، اهلل عنها: 

 االعتكاف. المكث يف المعتكف، وهو ركن
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 يئڎ، أو كان الجماع خارج المسجد؛ لقوله تعالى: ولو كان ذلك لياًل  الجماع،-2

ويف حكمه اإلنزال بشهوة بدون  [.187]البقرة:  ىئژ ژ ڈ ڈ ڎ

 مباشرة الزوجة يف غير الفرج.جماع كاالستمناء، و

فيفسد االعتكاف بالجنون والسكر، لخروج المجنون والسكران عن  العقل،ذهاب -3

 العبادة. كونهما من أهل

 الحائض والنفساء يف المسجد. لعدم جواز مكث الحيض والنفاس؛-4

]الزمر:  ۆىئ ۆ ۇ يئۇلمنافاتها العبادة، ولقوله تعالى:  الردة؛-5

65.] 

  



 .احلج: الباب اخلامس
 :مباحث( 6) وتحته

 :: يف مقدمات احلجاملبحث األول

جُّ يف اللغة: القصد.  الح 

هلل بأداء المناسك يف مكان مخصوص يف وقت مخصوص، على ما  التعبدهو  ويف الشرع:

  .-ملسو هيلع هللا ىلص-جاء يف سنة رسول اهلل 

 ڭ ۓ ۓ ے ے يئھلقوله تعالى:  ؛أحد أركان اإلسالم وفروضه العظاموهو 

 ولقوله تعالى: ،[97]آل عمران:  ۋىئ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ

)بني : اعً ولحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما مرفو ،[196]البقرة:  ىئڭ ڭ ۓ يئۓ

  وذكر منها الحج. .]ق[ (اإلسالم على خمس ...

: امرفوعً -رضي اهلل عنه-حديث أبي هريرة  ورد يف فضل الحج أحاديث كثيرة، منها:

 هلووق ،]م[ )العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة(

  .]ق[ )من حج هلل، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه(: -ملسو هيلع هللا ىلص-

 إلى غير ذلك من األحاديث.

 وما زاد على ذلك ،على المستطيع مرة واحدة يف العمرعلى وجوب الحج  أجمعت األمة

)أيها الناس! قد : قال-ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبي-رضي اهلل عنه-حديث أبي هريرة ؛ لفهو تطوع

)لو قلت: فقال رجل: أكل عام يا رسول اهلل؟ فقال:  فرض اهلل عليكم الحج فحجوا(،
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لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إال -ملسو هيلع هللا ىلص-وألن النبي .]م[نعم لوجبت، ولما استطعتم( 

 حجة واحدة. 

-بادر بأدائه إذا تحققت شروطه، ويأثم بتأخيره لغير عذر؛ لقوله أن يلكن على المسلم و

   .]حسن: حم، هق[)تعجلوا إلى الحج؛ فإن أحدكم ال يدري ما ي ع رِض  له( : -ملسو هيلع هللا ىلص

 شروط: أربعةيشترط لوجوب الحج        

 دة.لصحة العبان اإلسالم شرط فال يجب الحج على الكافر وال يصح منه؛ أل اإلسالم:-1

فال يجب الحج على المجنون وال يصح منه يف حال جنونه؛ ألن العقل شرط  العقل:-2

للتكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم، حتى يفيق، كما يف 

فع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى يستيقظ،  :قال-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل  أن عليحديث  )ر 

 .مي، حب، ك، هق[ ،]صحيح: حم، د ت، جهعن المجنون حتى يفيق( وعن الصبي حتى يبلغ، و

فال يجب الحج على الصبي؛ ألنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم  البلوغ:-3

لكن لو حج فحجه صحيح، ، ...()رفع القلم عن ثالثة حتى يبلغ للحديث الماضي: 

اإلسالم، بال خالف بين أهل العلم؛ ، وال يكفيه عن حجة اوينوي له وليه إذا لم يكن مميزً 

فقالت: يا رسول اهلل ألهذا حج؟  الما رواه ابن عباس رضي اهلل عنهما أن امرأة رفعت صبيً 

جَّ ): -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  ،]م[)نعم ولك أجر( قال:  يه أن ي ح  ل  جَّ ث مَّ ب ل غ  الِحنث  فع  بِىٍّ ح  أيُّما ص 

ى ًة أ خر  جَّ    .]صحيح: طب، هق[( ح 

]آل  ىئڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے يئھلقوله تعالى:  ؛اعةاالستط-4

ان ي من يعوله، أو كيكفيه ويكف ا، بأن كان ال يملك زادً المستطيع ماليً فغير ا [.97عمران: 

وال  ا، أو مريًض اكبيرً  ابأن كان شيًخ  اأو بدنيً  ،توصله إلى مكة وترده يجد وسيلة نقلال 

يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر، أو كان الطريق إلى الحج غير آمن، كأن يكون 

أو لم يتحصل  به قطاع طرق، أو وباء، أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله،
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فإنه ال يجب عليه الحج حتى  على تصاريح الحج المشروطة من قبل الجهات الرسمية،

واالستطاعة  .[286]البقرة:  ىئۈ ۈ ۆ ۆ ۇ يئۇ يستطيع، وقد قال تعالى:

من الوسع الذي ذكره اهلل، ومن االستطاعة يف حج المرأة: وجود المحرم الذي يرافقها يف 

ِحلُّ ال  ي  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-سفر الحج؛ ألنه ال يجوز لها السفر للحج وال لغيره بدون محرم؛ لقوله 

ِم اآلِخرِ  الي و  ِمن  بِاهللِ و  ؤ   ت 
ة  أ  ر  م 

ِ
ة  ال م  ر  ا ح  ه  ع   ل ي س  م 

ة  ل ي ل  م  و  ة  ي و  ِسير  افِر  م  ن  ت س 
-قولهول ،]ق[( أ 

ة، وإين اكتتبت يف غزوة كذا: -ملسو هيلع هللا ىلص انطلق )للرجل الذي قال: إن امرأتي خرجت حاجَّ

 فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح، وتكون آثمة. .]ق[ فحج معها(

نوع يرجى زواله، فال يجوز له أن ينيب غيره،  األعذار المسقطة للوجوب نوعان:وهذه 

 ونوع ال يرجى زواله كالكبير الفاين، فهذا يجوز له أن ينيب غيره.

 ىئڭ ڭ ۓ يئۓتجب العمرة على المستطيع مرة واحدة يف العمر؛ لقوله تعالى: 

)نعم لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقول النبي [،196]البقرة: 

ألبي رزين لما -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله ،]صحيح: حم، جه[ الحج والعمرة(عليهن جهاد ال قتال فيه: 

)حج عن أبيك واعتمر( سأله أن أباه ال يستطيع الحج، وال العمرة، وال الظعن. قال: 

   .]صحيح: حم، د، ن، جه[

 اإلحرام، والطواف، والسعي. وأركانها ثالثة:

 إلى: زمانية ومكانية.الحج واقيت متنقسم      

أشهر معلومات ال يصح شيء من أعمال الحج إال فيها؛ لقوله فالزمانية للحج ثالثة 

 الحجة.وهي شوال، وذو القعدة، وذو  [،197]البقرة:  ىئٻ ٻ يئٱتعالى: 

، حتى بين عمرة التمتع والحج لمن أراد أن جميع أوقات السنةيجوز أداؤها يف  ةوالعمر

 ؛ وهي من أعمال البر الذي يستحب اإلكثار منه مطلًقا.يكررها؛ لنفسه أو بالنيابة عن غيره
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فهي الحدود التي ال يجوز للحاج والمعتمر أن  وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة:

يف حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل وقد بيَّنها رسول ؛ بإحراميتجاوزها إال

قَّت  رسول اهلل قال:  ألهل المدينة ذا الحليفة، وألهل الشام الجحفة، وألهل -ملسو هيلع هللا ىلص-)و 

نجد قرن المنازل، وألهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن 

 .]ق[ن مكة( أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة م

تِح  العراق، واآلن  ت ه  عمر بن الخطاب لما ف  قَّ ويلحق بها ذات عرق ألهل العراق، فقد و 

وط الجوية، وتطور الخطوط البحرية، وهي مقيات ألهلها ولمن أتى الخط لوجودجدة 

  عليها.

الدخول قصد بدون ا وهو يريد الحج أو العمرة أو هما معً  بًرا فمن تعدى هذه المواقيت

فإن كان معذوًرا فال ، ليحرم منها إن لم يكن معذوًراوجب عليه الرجوع إليها يف النسك 

 واألعذار الشرعية معروفة كالنسيان والمرض واإلكراه... .شيء عليه

ويظن بعض العامة أن اإلحرام هو لبس إزاري اإلحرام؛ فهذا غير صحيح؛ وإنما اإلحرام 

 هو قصد الدخول يف النسك.

يف -ملسو هيلع هللا ىلص-من كانت منازلهم دون المواقيت، فإنهم ي حرمون من أماكنهم؛ لقوله أما 

 )ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ(.الحديث السابق: 

فمكان الحج ال يجوز ألحد أن يقدم فيها أو يؤخر، ف ؛أمكنة الحج والعمرة توقيفية

ه الكعبة ويلحق به اآلن ما اتصل به باإلضافة إلى الميقات هو المسجد الحرام الذي في

 فيها مناسك ستأتي مفصلة. والصفا والمروة ومنطقة منى ومنطقة عرفة والمزدلفة، وكل  

 الكعبة والصفا والمروة. مسجدباإلضافة إلى الميقات  ومكان العمرة
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حدده اهلل ونزل جبريل عليه السالم فالحرم المكي ان مكة والمدينة وال ثالث لهما، م  ر  الح  

علم إبراهيم عليه السالم بهذه الحدود، فحدوده شمااًل من جهة المدينة المنورة عند ي  

كم. وحدوده غرًبا من جهة  7التنعيم أو مسجد العمرة وهو أقربها وتقدر المسافة بنحو 

حدوده جنوًبا من كم.  و 21طريق جدة السريع الحديبية أو العلمين الجديدين وتقدر بــ 

جهة عرفة  ومن، كم 20جهة اليمن طريق الليث أضاة لِب ن أو العلمين الجديدين وتقدر بـ 

 كم. 14كم ومن جهة نجد، عند الجعرانة وتقدر بنحو  20عند نمرة وتقدر بنحو 

وظلت هذه الحدود معروفة على توالي -ملسو هيلع هللا ىلص-وجاء تقرير ذلك يف شريعة محمد

 الحكومات إلى اآلن.

ير وث ،فشرعه اهلل يف شريعتنا عن طريق السنة لحرم المدينوأما ا ور وهي ما بين جبلي ع 

 جنوًبا وشمااًل وما بين الالبتين شرًقا وغرًبا.

 وهناك أحكام تتعلق بهما.

هو ووأما المسجد األقصى ففضله أنه تضعف الصالة فيه إلى مئتين وخمسن صالة، 

 رام والمسجد النبوي.ولكنه ال حرم له كالمسجد الح-ملسو هيلع هللا ىلص-مسرى النبي

غير هذه األماكن مما شرعه الناس ولم يشرعه اهلل ليس بمقدس وإنما هو تشريع يضاهي و

نحو ريع وكتش تشريع اهلل كتشريع أئمة الشيعة لمدن بأنها مقدسة ككربالء والنجف وقم

 ذلك مما هو موجود يف كل دين محرف.

وهذا هو الغالب، وقد يراد به الحرم، وقد  مسجد الكعبةيطلق المسجد الحرام ويراد به 

 ومن هذه األحكام ما يلي:هناك أحكام للمسجد الحرام ويراد به مكة، 

 .م ولو كان ال يريد حجًا أو عمرةأال يدخله أحد إال بإحرا يستحب-1

 صيده على جميع الناس حتى أهل الحرم والمحلين. يحرم-2
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 .إال لضرورة إليهجميع من خالف دين اإلسالم من دخوله مقيمًا أو مارًا  يمنع-3

 تحل لقطته للتملك، إنما تحل لمن يطلب صاحبها وينشده. ال-4

 .الدية بالقتل فيه تغليظ-5

 دفن المشرك فيه، ولو دفن فيه نبش ما لم يتقطع. تحريم-6

 ل أحجار الحل وترابه إليه.إخراج أشجاره وترابه إلى الحل، ويكره إدخا يحرم-7

 المكان المختص بذبح الهدي به. هو-8

 .تكره فيه يف أي وقت من األوقات النافلة ال صالة-9

 دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهله. ال-10

 .يف الفضاء استقبال الكعبة ببول أو غائط يحرم-11

 بمئة ألف صالة. الصالة فيه. ويف مسجد الكعبة طاعاتأجر ال يضاعف-13

 يف المساجد الثالثة.صالة العيد يف المصلى إال  تستحب-14

 .ذلك عن-ملسو هيلع هللا ىلص-حمل السالح بمكة لغير حاجة لنهي النبي يكره-15

 الكعبة كل سنة فرض كفاية على األمة اإلسالمية، ولو كان الحاج واحدًا. حج-17

 ال ينفر صيده.-18

 دميون.ال يقطع شجره إال اإلذخر وما استنبته اآل-19

 ال يحل القتال فيه مطلًقا.-20

 المعصية فيه أغلظ من غيره.-21

 من آوى فيه محدًثا فهو ملعون.-22

 وكثير من هذه األحكام تكون للحرم المدين.

 :: يف أركان، احلج وواجباتهاملبحث الثاني

 :أربعةأركان الحج و
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وهو نية الحج وقصده؛ ألن الحج عبادة محضة فال يصح بغير نية بإجماع  اإلحرام:-1

  .]ق[)إنما األعمال بالنيات( : -ملسو هيلع هللا ىلص-المسلمين، واألصل يف ذلك قول النبي 

 ؛ي نواهالنسك الذ فهو لتعيينالنطق بها، ويف الحج  أما التلفظ بهاوالنية محلها القلب، 

متمتًعا قال لبيك اللهم عمرة كان ألن الحج أنواع؛ فإن ؛ و-ملسو هيلع هللا ىلص-لثبوت ذلك من فعله 

متمتًعا بها إلى الحج، وإن كان قارًنا قال لبيك اللهم حًجا وعمرة، وإن كان مفرًدا قال 

-نبييتلفظ يف العبادة التي ال أنواع، وقد حج ال والتلفظ للتعيين؛ لهذا لم لبيك اللهم حًجا.

 ، والتمتع أفضلها.قارًنا-ملسو هيلع هللا ىلص

]صحيح: حم، د، ت )الحج عرفة( : -ملسو هيلع هللا ىلص-قوله ؛ لوهو ركن باإلجماع بعرفة: الوقوف-2

 يوم عرفة، إلى طلوع فجر يوم النحر. شمس زوالووقت الوقوف: من بعد  .ن، ك[

 ويجزئ يف الليل المرور، ولو على طائرة عمودية. 

ويسمى طواف اإلفاضة، ألنه يكون بعد اإلفاضة من عرفة، ويسمى  طواف الزيارة:-3

 ے ے ھ يئھطواف الفرض، وهو ركن باإلجماع؛ لقوله تعالى: 

  [.29]الحج:  ڭىئ ڭ ۓ ۓ

)اسعوا فإن اهلل كتب عليكم : -ملسو هيلع هللا ىلص-قوله لوهو ركن؛  السعي بين الصفا والمروة:-4

ما أتم اهلل حج امرئ )لحديث عائشة رضي اهلل عنها قالت: و ،]صحيح: حم، مه، هق[السعي( 

 وله حكم الرفع. .]ق[ (وال عمرته لم يطف بين الصفا والمروة

 والمسعى بعد التوسعة أصبح من المسجد فله حكمه. 

 منها لم يتم حجه، حتى يأتي به. اوهذه األركان ال يتم الحج إال بها، فمن ترك ركنً 

 تسعة:وهي 

 .ان الميقات المعتبر له شرعً م اإلحرام-1
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 كما-وقف إلى الغروب -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ ألن النبياليل لمن أتاها نهارً إلى ال الوقوف بعرفة-2

()، وقال: -سيأتي يف صفة حجته م  ك  ن اِسك  وا م  ذ  الالم الم األمر ومعناه خذوا و .]م[ لِت أ خ 

 .مناسككم

  .ذلك-ملسو هيلع هللا ىلص-إن وافاها قبله؛ لفعله  ليلة النحر إلى منتصف الليل المبيت بمزدلفة-3

 وما بعده يجزئ المرور.

 كالقائمين على مصالح الحجاج إال ألهل األعذار ليالي أيام التشريق يت بمنىالمب-4

 فيرخص لهم.ونحوهم 

ل حتى يتم الرمي من قبل ويجوز التوكيل، وال ينفر الموكِ  ،ارمي الجمرات مرتبً -5

 الوكيل.

ولفعله  [،27]الفتح:  ۅىئ ۅ يئۋلقوله تعالى:  ؛الحلق أو التقصير-6

 ، ومن كان أصلع كفى إمرار الموس أو المكينة على الصلعة.، وأمره بذلك-ملسو هيلع هللا ىلص-

)أمر : لحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما طواف الوداع لغير الحائض والنفساء؛-7

  .]ق[الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إال أنه خفف عن المرأة الحائض( 

فحجه صحيح وال إثم عليه وال فدية وال  معذوًرامن هذه الواجبات  افمن ترك واجبً 

وليس فيه تشريع خاص بالفدية أو ا فحجه صحيح وهو آثم كفارة. ومن ترك ذلك عامًد 

عليه صيام محظوًرا من محظورات اإلحرام ف ارتكبمكن أن يقاس على من الكفارة، وي

 ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة والتصدق بها.

فهو سنة. وما سوى ما ذكر من األعمال   

 ام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين.االغتسال لْلحر-1

 .قبل اإلحرام أخذهبط وقص الشارب وما يلزم األظافر وأخذ شعر العانة واإل تقليم-2

 القدوم للمفرد والقارن. طواف-3
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ل-4 م   للزحام.، ويسقط األشواط األولى من طواف القدوم يف الثالثة الرَّ

يه ن، وطرفاالضطباع يف طواف القدوم، وهو: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه األيم-5

 ًقا.، فإذا أكمل هذا الطواف ستر شقه األيمن كاأليسر مطلعلى عاتقه األيسر

 المبيت بمنى ليلة عرفة.-6

 إلحرام إلى رمي جمرة العقبة.التلبية من حين ا-7

 تيسر.يويجوز تقديًما وتأخيًرا على ما  ؛رب والعشاء بمزدلفةالجمع بين المغ-8

الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر، وإال فمزدلفة -9

  كلها موقف.

 واحًدا منها فقد فاته ثواب أداء السنة، وليس عليه إثم وال فدية وال كفارة.ومن تركها أو 

 :: يف احملظورات والفدية واهلدياملبحث الثالث

 ، وهي تسعة:المحرم فعله شرعً وهي ما يمتنع على ا

ل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب  لبس المخيط،-1 وهو المفصَّ

فيجوز له لبس حقيقة أو حكًما كالممنوع نظاًما؛  ايرهما، إال لمن لم يجد إزارً وغ

وهذا المحظور خاص بالرجال، أما المرأة فتلبس  ونحوها، وليس عليه شيء؛ ؛السراويل

 لنقاب والقفازين، كما سيأتي.ما شاءت من الثياب إال ا

 وال حرج يف الكمامات الطبية؛ للوقاية من األوبئة. 

يف بدنه أو ثيابه، وكذلك تعمد شمه، ويجوز له شم ما له رائحة طيبة  استعمال الطيب-2

، وله االغتسال بالمنظفات المعطرة إن الكتحال بما ال طيب فيهله امن نبات األرض، و

 ، أو أكل الطيب يف الطعام كتوابل.منظفلم يغلب على ال

ه وإن انكسر ظفرغسل رأسه برفق، كان أو أنثى، ويجوز له  اذكرً  إزالة الشعر والظفر،-3

 جاز له رميه.
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 .وله االستظالل بالخيمة ونحوها كشجرة تغطية رأس الرجل بمالصق له،-4

عند الحاجة، والمرأة ممنوعة من تغطية  مظلة الشمسيةويجوز للمحرم أن يستظل بال

وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع، ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند 

من الثياب مما  وجود الرجال األجانب، وممنوعة من لبس القفازين، وتلبس ما شاءت

يء ، فال شاكرهً أو م اأو ناسيً  ، جاهاًل افمن تطيب، أو غطَّى رأسه، أو لبس مخيطً  ؛يناسبها

وا عليه): -ملسو هيلع هللا ىلص-عليه؛ لقوله  رِه  ت ك  ا اس  م  ي ان  و  الن س  ط أ  و  تِي ال خ  ن  أ مَّ ز  ع  او  حيح: ]ص (إِنَّ اهلل  ت ج 

يه منع استدامة الجاهل، أو ذكر الناسي، أو زال اإلكراه، فعل م  لِ فمتى ع   .جه، حب، ك، مخ[

 .، وليس عليه شيءهذا المحظور

 له ولغيره. عقد النكاح-5

 ألول، ولو بعد الوقوف بعرفة.وهو مفسد للحج قبل التحلل ا الوطء يف الفرج،-6

بلة واللمس والنظر بشهوة. المباشرة فيما دون الفرج،-7   وال تفسد النسك، وكذا الق 

لها يف الحل بقت-ملسو هيلع هللا ىلص-ز له قتل الفواسق التي أمر النبيويجو قتل صيد البر واصطياده،-8

وغيره، وهي: الغراب والفأرة والعقرب والِحدأة والحية والكلب والحرم، للمحرم 

 العقور.

د ال يجوز أكل ما صيوال يجوز له اإلعانة على قتل صيد البر، ال باإلشارة وال بغيرها، و 

 من أجله.

أو نباته الرطب غير المؤذي، ويجوز قطع  ال يجوز للمحرم وال غيره قطع شجر الحرم-9

، وما أنبته اآلدميون طريق، ويستثنى من شجر الحرم اإلذخراألوصال المؤذية يف ال

 باإلجماع.

بالنسبة لحلق الشعر، وتقليم األظافر، ولبس المخيط، والطيب، وتغطية الرأس، -

 ناف ثالثة:ين أصلى التخيير بواإلمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال المني: الفدية فيها ع
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 صيام ثالثة أيام.-1 

 أو إطعام ستة مساكين.-2 

  أو ذبح شاة.-3 

)احلق رأسك، وصم ثالثة أيام، أو لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله

محرمة  وقيست عليه بقية األفعال، ألنها .]ق[ أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة(

 .رام، وال تفسد الحجباإلح

 فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل بالنسبة لقتل الصيد:وأما  -

يوزع على المساكين بمقدار وجبة مشبعة لكل  ابمحل التلف، ويشتري بقيمته طعامً 

ستة  أو أطعموإن اكتفى بصيام ثالثة أيام  ؛اأو يصوم عن إطعام كل مسكين يومً مسكين، 

فال بأس قياًسا على ما أ جمل يف القرآن وب ين يف السنة يف حديث كعب السابق مساكين 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ يئڭتعالى:  قوله يفوهذا مشابه له يف خيارات الكفارة 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 [. 95]المائدة:  ەئىئ ائ ائ ى

يلة؛ بشهوة عمًدا بأي وس، وإنزال المني األول يف الحج قبل التحلل وأما بالنسبة للوطء -

وال دليل  ،التوبةاالستغفار و، وؤه بنوعهقضا إتمام حجه ثم يجب عليهو الحج؛يفسد فإنه 

من الوحي إليجاب كفارة عليه فيبقى يف دائرة العفو أو يقاس على كفارة المجامع خاص 

 وجيه. م فيهما الجماع وهو ر  ح   ركنين من أركان اإلسالمكونهما يف نهار رمضان بجامع 

ار وعليه االستغفولكنه آثم ، وال يلزمه القضاء ال يفسد الحجف وأما بعد التحلل األول

 .والتوبة

 .افال يجب يف ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسًد  وأما بالنسبة لعقد النكاح: -

 فهو محرم وفاعله آثم وال وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه اآلدمي: -

 .ة فيه وال كفارةفدي
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لى اهلل إ تقرًبا-والغنماإلبل والبقر -ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة األنعام  الهدي:

 تعالى.

 أنواع الهدي:

وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، وهو دم  هدي التمتع والِقران:-1

]البقرة:  ىئجئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ يئېئنسك ال جبران؛ لقوله تعالى: 

فإن عدم الهدي أو ثمنه صام ثالثة أيام يف الحج، ويجوز صيامها يف أيام التشريق،  [.196

 جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ يئمئوسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: 

لقوله تعالى:  ؛ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران ،[196]البقرة:  ىئحت

 [.36]الحج:  ىئۋ ٴۇ ۈ ۈ يئۆ

رتكاب محظور من محظورات اإلحرام، أو الوهو الفدية الواجبة  هدي الجبران:-2

 ىئۈ ۆ ۆ ۇ ۇ يئڭبسبب اإلحصار عند وجود سببه؛ لقوله تعالى: 

، ويجوز ل يتصدق به على فقراء الحرموهذا النوع ال يجوز األكل منه، ب [،196]البقرة: 

ونقله، وكثرة عدد الهدي، وقلة فقراء نقله إلى البلدان الفقيرة للحاجة، ولسهولة حفظه، 

 الحرم.

قد أهدى ف-ملسو هيلع هللا ىلص-داء بالنبيوهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر؛ اقت هدي التطوع:-3

ة ،-ملسو هيلع هللا ىلص-ويستحب األكل منه؛ ألن النبي ،مائة بدنة يف حجة الوداع ع   أمر من كل جزور بِب ض 

 .والب ضعة: القطعة من اللحم .]م[ فطبخت، وأكل منها، وشرب من مرقها.

رم إلى اهلل تعالى، وال يح اويجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتذبح بها؛ تقربً 

 يه شيء مما يحرم على المحرم.عل
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إلى اهلل عند البيت الحرام، ويجب الوفاء بهذا  اوهو ما ينذره الحاج تقربً  هدي النذر:-4

وال يجوز األكل  [.29]الحج:  ۓىئ ے ے ھ ھ يئالنذر؛ لقوله تعالى: 

 من هذا الهدي.

هدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صالة العيد يوم النحر، إلى آخر  وقت ذبح الهدي:

  أيام التشريق.

 .بح فدية األذى واللبس فحين فعلهأما ذ

 يئڭ: لقوله تعالى ؛وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرةوأما دم اإلحصار فعند وجود سببه، 

 .[196]البقرة:  ىئۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

حه يف أي جزء من أجزاء هدي التمتع والقران: السنة أن يذبحه بمنى، وإن ذب مكان الذبح:

وكذلك فدية فعل المحظور فال تذبح إال يف الحرم، عدا هدي اإلحصار،  ؛الحرم جاز

 فيذبحه يف موضعه.

عة إذا رجع سبوالمستحب أن يصوم ثالثة أيام يف الحج و ؛يف كل مكان فيجزئهأما الصيام  

 ىئ مئ جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ يئېئإلى أهله؛ لقوله تعالى: 

ويستحب  [.196]البقرة:  ىئيت ىت مت حتخت جت يب ىب مب خب حب جب يئ

: حأن يذبح الحاج بنفسه، وإن أناب غيره فال بأس بذلك، ويستحب أن يقول عند الذب

 بسم اهلل، اللهم هذا منك ولك.

 :وهي، فهي شروط األضحية نفسها أما شروط الهدي:

 نعام )اإلبل والبقر والغنم(.أن يكون من بهيمة األ-1

 لمرض والعور والعرج والهزال.من العيوب التي تمنع اإلجزاء، كا اأن يكون خاليً -2

أن تتوافر فيه السن المشروعة: فاإلبل خمس سنوات، والبقر سنتان، والمعز سنة، -3

 والضأن ستة أشهر.
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  ة:يف صفة احلج والعمر: املبحث الرابع
 ة:التالي الحج صفة-ملسو هيلع هللا ىلص-روايات الصحيحة الثابتة عن النبيالمن مجموع  ص  خَّ ل  ت  ي  

إذا وصل مريد النسك إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل، ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه 

من شعر، يحل أخذه، كشعر اإلبط والعانة والشارب، ويقلم أظافره، ويتجرد الرجل من 

اء نظيفين ورد اقبل نية الدخول يف النسك، ويلبس الرجل إزارً  المخيط، ويتطيب يف بدنه

 وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب. ،أبيضين

وى واألفضل أن يكون إهالله إذا است ؛يه بردائه، ويهل بنسكه الذي يريدويغطي الرجل كتف

، وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه -واآلن على سيارته-على دابته

ِحل ي حيث حبستني.كمرض أو قطع طريق أو نحو ذلك فإنه ي   ت رِط أن م   ش 

القبلة ويقول: اللهم هذه حجة ال رياء فيها وال  ويستحب أن يكون عند إهالله مستقباًل 

ع  يف التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة  ر  سمعة، وي ش 

 لك والملك ال شريك لك. 

فإذا  ، فإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل،حتى يصل مكة سن أن يرفع صوته بالتلبيةوي

 ؛هويغطي كتفه األيسر بردائ أراد أن يطوف اضطبع الرجل بأن يكشف عن كتفه األيمن،

، ويستحب أن يستلم الحجر األسود ويقب له، فإن اويشترط أن يكون حال الطواف متوضئً 

بَّل يده، فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده، وال يقب لها، لم يمكنه ذلك استلمه بيده، و ق 

ويفعل ذلك عند كل شوط، ويبدأ كل شوط بالتكبير، وإن ابتدأ الطواف ببسم اهلل واهلل 

أكبر فحسن، وإذا أتى الركن اليماين استلمه ولم يقب له، فإن لم يمكنه استالمه فإنه ال يشير 

نا يف : ربنا آت-وهما: الركن اليماين والحجر األسود-ين إليه، وال يكبر، ويقول بين الركن

  اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.الدنيا حسنة، ويف

ل يف األشواط الثالثة األولى  م  ل -ويدعو يف بقية الطواف بما شاء، ويستحب أن ي ر  م  والرَّ

ائه، ديف األربعة، فإذا أتم سبعة أشواط غطى كتفيه بر ويمشي-العدوفوق المشي ودون 
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ويصلي  ،[125]البقرة:  ىئې ې ې ۉ يئۉثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: 

ركعتين خلف المقام يقرأ يف األولى بسورة )الكافرون( ويف الثانية بسورة )اإلخالص( 

فإن لم يتمكن من الصالة خلف المقام لزحام ونحوه، صلى يف أي مكان من المسجد، 

وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة للمتمتع، ثم يشرع له أن 

ى رأسه، ثم يرجع إلى الحجر األسود، فيستلمه إن تيسر، ثم يشرب من زمزم، ويصب عل

]البقرة:  ىئژ ڈ ڈ ڎ ڎ يئڌيخرج إلى الصفا، ويقرأ قول اهلل عز وجل: 

ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه، ويقول: اهلل أكبر  ،[158

وهو على كل شيء قدير، ال ، ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد اثالثً 

إله إال اهلل وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده، يفعل ذلك ثالث مرات 

 اإلى المروة، ويسعى بين الميلين األخضرين سعيً  ا، ثم ينزل ماشيً ويدعو بينها طوياًل 

 ا، وذلك للرجال دون النساء، ثم يمشي حتى يرقى المروة، فيصنع عليها مثل ماشديًد 

صنع على الصفا، وهذا شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر حتى يتم السعي سبعة 

وهو  رامهما،أشواط. وهذا سعي الحج للمفرد والقارن، وال يتحلالن بعده، بل يبقيان بإح

 سعي العمرة للمتمتع.

-ة يويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس مالبسه، حتى إذا كان يوم الترو

أحرم المتمتع بالحج من مكانه، وكذا غيره من المحلين -وهو يوم الثامن من ذي الحجة

قات من االغتسال والتطيب ويستحب له أن يفعل ما فعله عند المي ،بمكة وقربها

ويتوجه جميع الحجاج إلى منى ملب ين، ويصلُّون يف منى الظهر والعصر  ،والتنظف

سع يسير ليوم التاوالمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعية من غير جمع، ثم يف صبيحة ا

ر ل ؛الحاج إلى عرفة  وإذا زالت الشمس خطب ،ه أن ينزل بنمرة إلى الزوال فحسنفإن  تيسَّ
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م يف وقت الظهر، ث اوجمعً  ام يصلي الظهر والعصر قصرً قصيرة، ث اإلمام أو نائبه خطبة

 يدخل عرفة.

ويجب على الحاج أن يتيقن أنه يف داخل حدود عرفة، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه يدعو 

ويلبي، ويحمد اهلل، ويجتهد يف التضرع والذكر والدعاء يف ذلك اليوم العظيم. وأفضل ما 

وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل يقال يف ذلك اليوم: ال إله إال اهلل 

 امتضرعً  ا؛ ألنه أقوى له على العبادة، وال يزال واقفً اشيء قدير، ويكون يف ذلك اليوم مفطرً 

حتى يأتي  ا، إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت أفاض من عرفة بسكينة، ويسير ملب يً متذلاًل 

يقصر العشاء، ورخص للضعفة أن يخرجوا و امزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعً 

من مزدلفة بليل، ويبقى القوي يف مزدلفة حتى يصلي الفجر، ثم يستقبل القبلة ويحمد اهلل 

، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وعليه السكينة، اويكبره ويهلله حتى يسفر جًد 

صيات ماها بسبع ح، ويلتقط سبع حصيات من الطريق، حتى إذا أتى جمرة العقبة راملبيً 

يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية، ثم ينحر هديه، ويستحب أن يأكل منه، ثم يحلق رأسه، 

لم و اأو قارنً  ا، أو كان مفردً اثم يطوف طواف اإلفاضة، ويسعى سعي الحج إن كان متمتعً 

الرمي، فالذبح، فالحلق، أو  قدوم. والسنة ترتيب هذه األعمال:يسع مع طواف ال

م واحًد  التقصير، مي ر-منها على آخر فال حرج، وإذا فعل اثنين من ثالثة أعمال  افإن قدَّ

تحلل -طواف مع السعي، إن كان عليه سعيجمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وال

فإذا فعل الثالثة تحلل  ؛يء حرم عليه باإلحرام إال النساءالتحلل األول وحل له كل ش

ر ى النساء، ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاين عشالتحلل األكبر فيحل له كل شيء حت

 بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ا، ويرمي الجمرات الثالث يوم الحادي عشر بادئً اوجوبً 

وكذلك يف اليوم الثاين عشر، ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر، وإذا رمى 

نَّ له أن يتقدم قلياًل  يديه يدعو.  االقبلة رافعً  يقوم مستقباًل عن يمينه، و الجمرة الصغرى س 

نَّ له أن يتقدم، ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة، يقوم و وإذا رمى الجمرة الوسطى س 
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يديه، وال يقف بعد جمرة العقبة، فإن أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن  ايدعو رافعً  طوياًل 

يخرج من منى يوم الثاين عشر قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس يف منى 

ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن  ،، وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشرامختارً 

الطواف، ويسقط هذا الطواف عن يطوف طواف الوداع، ويجعل آخر عهده بالبيت 

 الحائض والنفساء.

 :يف األماكن التي تشرع زيارتها يف املدينة: املبحث اخلامس
ملسو هيلع هللا ىلص

وشدُّ الرحل إليه يف أي وقت من أيام السنة، سواء أكان -ملسو هيلع هللا ىلص-تسن زيارة مسجد النبي

الحج، وليست من بلها  عالقةذلك قبل الحج أم بعده، وليس لها وقت خاص، وال 

قبل أداء -ملسو هيلع هللا ىلص-شروطه وال من واجباته، لكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده 

فلو مر الحجاج  ؛يشق عليه السفر إلى هذه األماكن من خاصةً فريضة الحج أو بعدها، و

بالمسجد النبوي وصلوا فيه، لكان أرفق بهم وأعظم ألجرهم ولجمعوا بين الحسنيين: 

ذه ه بأن-سبقكما -ج، وزيارة المسجد النبوي للصالة فيه، مع العلم أداء فريضة الح

ل  لها فيه، فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة،  الزيارة ليست من مكمالت الحج، وال د خ 

 .البتةوال ارتباط بينها وبين الحج 

 :فيه كثيرة منها والصالة-ملسو هيلع هللا ىلص-واألدلة على مشروعية شد  الرحال لمسجده 

)ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول  :-ملسو هيلع هللا ىلص-قوله -1

سافر إلى مسجد أي ال ي   : كناية عن السفر؛شد الرحالو  .]ق[ األقصى( ومسجد-ملسو هيلع هللا ىلص-

 وطلب الفضائل إال لهذه المساجد الثالثة فقط. ،لقداسته

)صالة يف مسجدي هذا خير من ألف صالة فيما سواه، إال المسجد : -ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله -2

للصالة فيه -ملسو هيلع هللا ىلص-فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي  .]ق[الحرام( 
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ساجد على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه الم الفضلها ومضاعفة أجرها، وتدل أيًض 

 ومضاعفتها. قصد العبادةبالثالثة 

د  المدينة للصالة ص  مشروع يف حق الرجال والنساء؛ لما تقدم -ملسو هيلع هللا ىلص-يف مسجد النبي  وق 

 السابقة.من عموم األدلة 

إذا وصل المسافر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى حال  كيفية الزيارة:-

دخوله المسجد، ويقول الدعاء المشروع عند دخول أي مسجد: بسم اهلل والصالة 

ذكر -ملسو هيلع هللا ىلص-وليس لمسجده  افتح لي أبواب رحمتك.والسالم على رسول اهلل، اللهم 

مخصوص، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين يف أي مكان من المسجد، وإن صالها يف الروضة 

 .]ق[ )ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة(: -ملسو هيلع هللا ىلص-فهو أفضل؛ لقوله 

ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه، وأن يكثر -ملسو هيلع هللا ىلص-ومن زار مسجده 

 لألجر والثواب االذكر والدعاء وصالة النافلة يف الروضة الشريفة؛ احتسابً  فيه من

ا صالة الفريضة فاألولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها، ويحرص على الصفوف  الجزيل، أمَّ

 ستطاع؛ ألنها مقدمة على الروضة.األول المرغب فيها ما ا

ملسو هيلع هللا ىلص

ي-ملسو هيلع هللا ىلص-إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبره  ر صاحبيه أبي بك وقبر 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-؛ ألنها تابعة لزيارة مسجده معه وعمر رضي اهلل عنهما

سلم بأدب وخفض صوت، ثم ي-ملسو هيلع هللا ىلص-لى الزائر أن يقف تجاه قبر النبيع كيفية الزيارة:-

د )ما من أح: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله كاته(؛ )السالم عليك يا رسول اهلل ورحمة اهلل وبر: عليه قائاًل 

وإن قال الزائر:  .]حسن: حم، د[ يسلم علّي إال رد اهلل علّي روحي حتى أرد عليه السالم(

السالم عليك يا خيرة اهلل من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت األمانة، 

ونصحت األمة، وجاهدت يف اهلل حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام 

المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء، فال بأس. ثم بعد ذلك يسل م 
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لهما، ويترحم عليهما؛ لما أثر عن ابن  ويدعو-عنهمارضي اهلل -بكر وعمر  على أبي

، ال يزيد على قوله: وصاحبيه-ملسو هيلع هللا ىلص-عمر رضي اهلل عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول 

 ف.ر)السالم عليك يا رسول اهلل، السالم عليك يا أبا بكر، السالم عليك يا أبتاه( ثم ينص

بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها، أو استقبالها حال  ويحرم على الزائر وغيره التمسح

الحاجات، وتفريج الكربات، وشفاء المرض  قضاء-ملسو هيلع هللا ىلص-الدعاء، أو سؤال الرسول 

 ذلك كله هلل، وال يطلب إال منه. ونحو ذلك؛ ألن

بعض  يف الحج كما يظن اصاحبيه واجبة، وال شرطً  وقبري-ملسو هيلع هللا ىلص-وليست زيارة قبر النبي 

ارتباط بينها  وال-ملسو هيلع هللا ىلص-، بل هي مستحبة يف حق من زار مسجد النبي الجهال من العامة

، وما ورد يف هذا الباب من األحاديث التي يحتج بها من يقول بمشروعية اوبين الحج بتاتً 

، وأنها من مكمالت الحج فهي أحاديث ساقطة، ال أصل لها، -ملسو هيلع هللا ىلص-إلى قبر النبي  السفر

)من زار وحديث: يزرين فقد جفاين(، )من حج ولم إما ضعيفة أو موضوعة، كحديث: 

 .شيءلم يثبت منها مكذوبة ووغيرهما كثير، وكلها قبري وجبت له شفاعتي(، 

وال بد من حسم هذا الباب وإغالقه يف وجوه المشركين، الذين يجعلون مع اهلل شركاء  

 ..فيما ال ي طلب إال منه، كالمغفرة، والبركة، والثواب، ودفع الضر، وجلب النفع.

 إلى مسجد قباء ويصلي فيه؛ اأن يخرج متطهرً -ن أو امرأةكا رجاًل -يستحب لزائر المدينة

-قوله و .]ق[ويصلي فيه ركعتين  اوماشيً  احيث كان يزور مسجد قباء راكبً -ملسو هيلع هللا ىلص-لفعله

 ه صالة، كان له كأجر عمرة(: )من تطهر يف بيته ثم أتى مسجد قباء، فصلى في-ملسو هيلع هللا ىلص

   .]صحيح: حم، ن، جه[

د كقبر  يدعو ، ويسلم عليهم، وحمزة وغيرهويسن زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء يف أ ح 

)زوروا القبور فإنها : -ملسو هيلع هللا ىلص-كان يزورهم ويدعو لهم، ولعموم قوله  إذ-ملسو هيلع هللا ىلص-لهم؛ لفعله 

الم )السإذا زاروا القبور أن يقولوا: أنهم  أصحابه-ملسو هيلع هللا ىلص-النبي علم قد و .]م[ تذكر الموت(
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عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء اهلل لالحقون، أسأل اهلل لنا ولكم 

  .]م[العافية( 

 المدينة.هذه هي األماكن التي تشرع زيارتها يف 

ها أن في ال يف المدينة فال بأس أن تزار من باب معرفة معالم المدينةأما األماكن األخرى 

، ة: كمبرك الناقة، ومسجد الجمعة، وبئر الخاتم، وبئر عثمان، والمساجد السبعفضاًل 

 ...ومسجد القبلتين

  



 .األميان والنذورالكفارات و :الباب السادس
 :مباحث( 3) وتحته

 الكفارات:: املبحث األول

ر  بمعنى غطى  فَّ ارة لغة: مشتقة من ك  فَّ  وستر.الك 

 أو قصر يف مأمور به.، ما أوجبه اهلل تعالى على من أتى شيئًا منهيًا عنهوشرًعا: 

م  تشريعية ومقاصد وغايات مصلحية، منها ما يعود إلى المكلف نفسه،  للكفارات ِحك 

 ومنها ما يعود إلى المجتمع:

 أوالً: ما يعود إلى المكلف نفسه، ويتمثل يف أمور منها:

إليمان ا يز جانب العبودية، واختبار حقيقةتحقيق االمتثال ألمر اهلل تعالى، ويف هذا تعز-1

 الذي يقتضي المبادرة لتنفيذ أوامر الشارع.

تهذيب النفس وترقية الروح، وتعزيز التقوى عن طريق تشريع الصيام خصلة من -2

الكفارات كلها، وما يثمره الصوم من إصالح العبد وتزكية نفسه، وترشيد خصال 

 سلوكه.

المكلف على البذل واإلنفاق، والتخلص من الشح والبخل، بتشريع اإلطعام  تعويد-3

 والكسوة والعتق من خصال الكفارات الالزمة.

ان عن ْلنسمقتضى التوبة والندم، والرجوع إلى اهلل تعالى، وهي كذلك رادع ل تحقيق-4

 العودة إلى سببها إن كان إثمًا.

 ثانيًا: ما يعود إلى المجتمع، ويتمثل يف أمور، منها:

التكافل االجتماعي، والتعاون بين أفراد المجتمع بفرض اإلطعام لسد  تحقيق-1

 احتياجات المحتاجين والفقراء والمساكين.
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من اإلجراءات التي اتخذتها الشريعة اإلسالمية ضمن التدابير  االكفارات تعد جزءً -2

 الالزمة لعالج مشكلة الفقر.

التأكيد على مبدأ الحرية والكرامة لْلنسان، والتشوف والتطلع إلى تحريره من سائر -3

 أنواع الرق، وذلك بجعل عتق الرقاب خصلة من خصال الكفارات.

ناشئة عن ارتكاب ممنوع سواء على سبيل القصد يف سائر الكفارات، أو على  الكفارة

ارة تالية ما تكون الكف سبيل الخطأ يف قتل الخطأ؛ تعظيمًا لشأن النفس اإلنسانية، وعادةً 

شرعت مقابل اإلعفاء عن مطلوب شرعًا  قدلوقوع التصرف الممنوع، بخالف الفدية ف

ليكون الفعل مشروعًا من  ؛عق إذن مسبق من الشاربحيث ي قبِل المكلف على البدل وف

 .أصابه فدية حلق رأس المحرم ألذىً ، وفدية الصومك ،أساسه

عقوبات لمن ارتكب موجبها، وزواجر لمن يهمَّ بارتكابه يف بعض األفعال،  الكفارات-1

حرِم، وكفوكفارة الظهار، وكفارة قتل ، وذلك يف كفارة القتل الخطأ ارة الصيد بالنسبة للم 

 المجامع أهله يف نهار رمضان.

 جوابر للخلل الذي وقع من المكلف وذلك يف كفارة اليمين، وما شابهه.هي -2

جميعها عبادات هلل تعالى يؤجر صاحبها على فعلها مع النية واإلخالص، كونها عبارة -3

 .فة ألنها حسنة بعد سيئةثم المخالعن عتق أو صيام أو إطعام، ويرفع بها عنه إ

 بالطالق. اإليالءالحلف، النذر ويدخل تحتها: اليمين المنعقدة،ـ  1

 والواجب فيها:

 .ال يشترط أن تكون مؤمنة: وعتق رقبة•

 .القيمة وتجزئ مساكين: عشرة إطعام •
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 .القيمة وتجزئ: مساكين عشرة كسوة •

 .التتابع يشترط ال: وأيام ثالثة صيام •

 .والترتيب بين تلك الخصال مع الصيام ،ين عتق الرقبة، واإلطعام والكسوةالتخيير ب

 والواجب فيه: :الظهارـ  2

 .مؤمنة تكون أن يشترط ال: ورقبة عتق •

 .متتابعة تكون أن يشترطو :شهرين صيام •

 .القيمة وتجزئ :مسكينًا ستين إطعام •

 .تالي إال عند العجز عن الذي قبلهفال ينتقل إلى الفعل ال يجب الترتيب،

 والواجب فيه: الخطأ وشبهه: القتلـ  3

 .مؤمنة تكون أن ويشترط: رقبة عتق •

 .التتابع ويشترط: شهرين صيام •

 .فيهما وجوب الترتيب
 والواجب فيه: :ار رمضان عمداً الجماع يف نهـ  4

 .مؤمنة تكون أن يشترط ال: ورقبة عتق •

 .متتابعة تكون أن يشترطو: شهرين صيام •

 .القيمة وتجزئ: مسكينًا ستين إطعام •

 فيها. وجوب الترتيب

 والواجب فيه: :قتل الصيد من المحرمـ  5

 .الصيد قيمة قدر على العددو: مساكين طعام •

 .أيامًا مكانها يصوم اإلطعام، من الصيد قيمة تكفي ما عدد على: الصيام •

 .التخييرتجب يف واحد على 
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 ال تخرج الكفارات التي شرعها اهلل عز وجل عن خصال أربع هي:

 الرقبة. عتق-1

 .اإلطعام-2

 .الكسوة-3

 الصيام.-4

 على اختالف يف ترتيبها، ويف مقدار كل خصلة منها.

محضة، وما دخله النيابة دخله التوكيل،  وتدخلها النيابة ما عدا الصوم؛ ألنه عبادة بدنية

ه سقط عن هافإن مات قبل إمكانه، وتستحب المبادرة بها، وال يشترط أن تكون من مال

 ووجب يف ماله ،مكان، سقط عنه الصوم أيًضااإلوإن مات بعد ، الصوم وال كفارة يف ماله

 إطعام مسكين، أو قيمة ذلك.الكفارة عن كل يوم 

 :األميان: املبحث الثاني

م، وسمي الحلف يمينًا؛ ألنهم كانوا إذا  ِلف أو الق س  األيمان لغة: جمع يمين، وهو الح 

 تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه.

 وشرًعا: توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم اهلل، أو صفة من صفاته.

 انعقادها وعدم انعقادها إلى ثالثة أقسام: تنقسم اليمين من حيث

وهو الحلف من غير قصد اليمين، كأن يقول: ال واهللِ، وبلى واهللِ، وهو  اللغو: اليمين-1

ال يريد بذلك يمينًا وال يقصد به قسًما، فهذا يعدُّ لغًوا، أو يحلف على شيء يظن صدقه 

قالت عائشة  [.89]المائدة:  پىئ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱفيظهر خالفه؛ لقوله تعالى: 

يف قول الرجل: ال واهلل،  ىئ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئرضي اهلل عنها: )أنزلت هذه اآلية 
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وهذه اليمين ال كفارة فيها، وال مؤاخذة، وال إثم على  .]خ[وبلى واهلل، وكال واهلل( 

 صاحبها.

وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، وتكون على  اليمين المنعقدة:-2

المستقبل من األفعال، وتكون على أمر ممكن، فهذه يمين منعقدة مقصودة، فتجب فيها 

 ں ڱ ڱ يئڱلقوله تعالى:  ؛كفارة-بموجبها عدم الوفاء أي-الِحن ثعند 

 [.89]المائدة:  ىئۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الغش  اليمين الغموس:-3

والخيانة، فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، وهي كبيرة من الكبائر، وال 

فال  منعقدة،تنعقد هذه اليمين، وال كفارة فيها؛ ألنها أعظم من أن تكفر، وألنها يمين غير 

صحابها إذا ترتب عليها وبة منها، ورد الحقوق إلى أوتجب الت ؛توجب الكفارة كاللغو

ثم، ثم يف نار ألنها تغمس صاحبها يف اإل ؛وسميت هذه اليمين غموًسا ؛ضياع حقوق

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱ :ودليل حرمتها قوله تعالى ؛جهنم عياًذا باهلل

 ٿىئ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

الكبائر: اإلشراك )قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-ولحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النبي  [،94]النحل: 

 .]خ[ باهلل، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس(

شرع اهلل عز وجل لعباده كفارة اليمين التي يكون بها تحلة اليمين  اليمين: كفارة-1

 ىئٹ ٹ ٿ ٿ ٿ يئٿوالخروج منها، وذلك رحمة بهم، قال اهلل تعالى: 

)من حلف على يمين، فرأى غيرها خيًرا منها، فليأتها، وليكفر : -ملسو هيلع هللا ىلص-وقال  ،[2]التحريم: 

 يمينه، ولم ي ِف بموجبها.وهذه الكفارة تجب على الشخص إذا حنث يف  .]ق[عن يمينه( 
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ين فيخيَّر من لزمته بين إطعام عشرة مساكين لكل مسك وكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب.

نصف صاع من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد ثوب يجزئه يف الصالة، أو 

عتق رقبة سليمة من العيوب، فمن لم يجد شيًئا من هذه الثالثة المذكورة صام ثالثة أيام؛ 

 ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ يئڱ لقوله تعالى:

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 [.89]المائدة:  ىئۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ

فجمعت كفارة اليمين بين التخيير والترتيب، تخيير بين اإلطعام والكسوة والعتق، 

 وترتيب بين هذه الثالثة وبين الصيام.

 هي:وال تجب الكفارة يف اليمين إذا نقضها الحالف، ولم يف بموجبها، إال بشروط ثالثة، 

بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل كما  الشرط األول: أن تكون اليمين منعقدة،

مضى بيان ذلك، وال تنعقد اليمين إال باهلل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته؛ لقوله 

 ىئۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ يئڱتعالى: 

 [.89]المائدة: 

منعقدة، أما من سبق اليمين على لسانه فدل ذلك على أن الكفارة ال تجب إال يف اليمين ال

 بال قصد فال تنعقد يمينه، وال كفارة عليه.

فمن حلف مكرًها لم تنعقد يمينه وال كفارة عليه فيها؛  الشرط الثاين: أن يحلف مختاًرا،

وا عل: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  رِه  ت ك  ا اس  م  ي ان  و  الن س  ط أ  و  تِي ال خ  ن  أ مَّ ز  ع  او   ]صحيح: جه، (يه)إِنَّ اهلل  ت ج 

 .حب، ك، مخ[

بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على  الشرط الثالث: أن يحنث يف يمينه،

فعله، ذاكًرا ليمينه مختاًرا، أما إذا حنث يف يمينه ناسًيا أو مكرًها فال كفارة عليه للحديث 

 المتقدم.
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-قوله ل ؛يمينه اهلل، فال حنث عليه وال كفارة، إذا نقضمن حلف فقال يف يمينه: إن شاء 

   .]صحيح: حم، ت[)من حلف فقال: إن شاء اهلل لم يحنث( : -ملسو هيلع هللا ىلص

األصل أن يفي الحالف باليمين، لكن قد ينقضه لمصلحة، أو ضرورة. وقد شرع له كفارة 

فيها بحسب المحلوف عليه، على ذلك كما سبق. ويمكن تقسيم نقض اليمين، والحنث 

 النحو التالي:

وذلك إذا حلف على ترك واجب، كمن حلف أن ال يكون نقض اليمين واجًبا:  أن-1

يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم، كأن يحلف ليشربن خمًرا؛ فهنا يجب عليه نقض 

 يمينه، وتلزمه الكفارة؛ ألنه حلف على معصية.

كما لو حلف على فعل واجب، أو ترك محرم، وجب  أن يكون نقض اليمين حراًما:-2

عليه الوفاء، ويحرم عليه نقض اليمين؛ ألن حلفه يف هذه الحالة تأكيد لما كلف اهلل به 

 عباده.

 وذلك إذا حلف على فعل مباح أو تركه. أن يكون نقض اليمين مباًحا:-3

 ا باسم اهلل، أو بصفة من صفاته.إن اليمين الجائزة هي التي يحلف فيه

؛ لحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما .وعظمته وكبريائه .. ِه اهلل أوج  و  و   كأن يقول: واهلل أو  

أال )فقال:  ،أدرك  عمر بن الخطاب وهو يسير يف ركب، يحلف بأبيه-ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول اهلل 

ولحديث  ،]ق[( و ليصمتإن اهلل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالًفا فليحلف باهلل أ

 .]خ[: ال، ومقل ِب القلوب( -ملسو هيلع هللا ىلص-)كانت يمين النبي ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: 

 ڻ ۀ)وكذلك لو قال: أقسم باهلل ألفعلن كذا فهو يمين إن نواها؛ لقوله تعالى: 

 .[38]النحل:(   ۀ ہ
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 لحديث عبد اهلل ابن عمر رضي ...؛الحلف بغير اهلل تعالى، كقوله: وحياتك، واألمانة -1

  .]ق[)فمن كان حالًفا فيلحلف باهلل أو ليصمت( قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل عنهما، أن النبي 

إن فعل -ملسو هيلع هللا ىلص-الحلف بأنه يهودي أو نصراين، أو أنه بريء من اهلل أو من رسول اهلل -2

: إِن ي ب رِيء  ِمن  قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-بيه أن النبي كذا ففعله؛ لحديث بريدة عن أ ال  ق  ، ف  ل ف  ن  ح  )م 

الًِما(  ِم س  ال  س 
ِ ِجع  إِل ى اإل  ل ن  ي ر  اِدًقا ف  ان  ص  إِن  ك  ، و  ال  ا ق  م  و  ك  ه  اِذًبا ف  ان  ك  إِن  ك  ِم، ف  ال  س 

ِ اإل 

   .]صحيح: حم، د، ن، جه، ك[

-الحلف باآلباء والطاغوت؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول اهلل -3

  .]م[ ، وال بآبائكم(ت)ال تحلفوا بالطواغي: -ملسو هيلع هللا ىلص

 :: النذوراملبحث الثالث

 النذر لغة: اإليجاب، تقول: نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك.

 وشرًعا: إلزام مكلف مختار نفسه شيًئا هلل تعالى.

 النذر مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع، كما سيأتي ذكره من األدلة على ذلك.

وأما حكم النذر ابتداًء فإنه مكروه غير مستحب؛ لحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أن 

  .ق[])إنه ال يردُّ شيًئا وإنما يستخرج به من الشحيح( نهى عن النذر وقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

الناذر يلزم نفسه بشيء ال يلزمه يف أصل الشرع، فيحرج نفسه، ويثقلها بذلك، وألنه وألن 

 مطلوب من المسلم فعل الخير بال نذر.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )إال أنه إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء به؛ لقوله تعالى: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) :وقوله تعالى، [270]البقرة:(   پ پ پ پ ڀ ڀ 
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)من نذر قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-ولحديث عائشة رضي اهلل عنها أن النبي  ،[7]اإلنسان:(   ٺ ٺ 

  .]خ[ أن يطيع اهلل فليطعه، ومن نذر أن يعصي اهلل فال يعصه(

بالوفاء به، فدل ذلك -ملسو هيلع هللا ىلص-فقد مدح اهلل عز وجل الموفين بالنذر وأثنى عليهم، وأمر 

إنما هو للكراهة ال للتحريم، وأن المنهي عنه -ملسو هيلع هللا ىلص-على أن النهي المتقدم عن النبي 

والمكروه هو ابتداء النذر والدخول فيه، وأما الوفاء به، وإنجازه لمن لزمه فواجب، 

 وطاعة هلل سبحانه. 

نوع من أنواع العبادة ال يجوز صرفه لغير اهلل تعالى، فمن نذر لقبر أو وليٍّ ونحوه، والنذر 

 ، وعليه التوبة ويحرم الوفاء به.عياذ باهللفقد أشرك باهلل تعالى شرًكا أكبر، وال

ال يصح النذر إال من شخص بالغ عاقل مختار، فال يصح النذر من الصبي، وال من 

ط أ  : -ملسو هيلع هللا ىلص-معتوه، وال من المكره؛ لقوله المجنون وال تِي ال خ  ن  أ مَّ ز  ع  او  )إِنَّ اهلل  ت ج 

وا عليه رِه  ت ك  ا اس  م  ي ان  و  الن س    .]صحيح: جه، حب، ك، مخ[ (و 

  

. ونحو ذلك "عليَّ نذر كذا"، أو: "هلل عليَّ أن أفعل كذا"صيغ النذر وألفاظه أن يقول: 

 التي يصرح فيها بذكر النذر.من األلفاظ 

ينقسم النذر باعتبار صحته وعدم صحته إلى: صحيح  النذر الصحيح وغير الصحيح:-1

 وغير صحيح، أو: جائز وممنوع، أو منعقد وغير منعقد.

فيكون النذر صحيًحا منعقًدا واجب الوفاء: إذا كان طاعة وقربة، يتقرب بها الناذر إلى اهلل 

 تعالى.



 217الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الثالث: النذور:/الباب السادس: الكفارات واأليمان والنذور.

 

ويكون غير صحيح وال منعقد وال واجب الوفاء: إذا كان معصية هلل تعالى؛ كالنذر للقبور 

واألولياء أو األنبياء، أو نذر أن يقتل، أو أن يشرب الخمر، ونحو ذلك من المعاصي، فإن 

 هذا النذر ال ينعقد، ويحرم الوفاء به.

 النذر المطلق والمقيد:- 2

الشخص ابتداًء دون تعليقه على شرط، وقد يقع شكًرا  هو الذي يلتزمه النذر المطلق:-أ

هلل على نعمة أو لغير سبب، كأن يقول الشخص: هلل عليَّ أن أصلي كذا أو أصوم كذا. 

 فيجب الوفاء به.

، كأن يقول: إن شفى اهلل شيءوهو ما كان معلًقا على شرط وحصول  النذر المقيَّد:-ب

 مريضي، أو قدم غائبي، فعليَّ كذا. 

 ا يلزم الوفاء به، عند تحقق شرطه، وحصول مطلوبه.وهذ

 ينقسم النذر بحسب األحكام المترتبة عليه، ولزوم الوفاء به من عدمه، إلى خمسة أنواع:

نحو قوله: هلل عليَّ نذر. ولم يسم شيًئا، فليزمه كفارة يمين، سواء كان  النذر المطلق:-1

ا ل م  : -ملسو هيلع هللا ىلص-يث عقبة بن عامر قال: قال رسول اهلل مطلًقا أو مقيًدا؛ لحد ِر إِذ  ة  النَّذ  ار  فَّ )ك 

 ) ة  ي ِمين  ار  فَّ مَّ ك    .]ت[ي س 

اج والغضب:-2 وهو تعليق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل شيء أو الحمل  نذر اللَّج 

عليه أو التصديق أو التكذيب، كقوله: إن كلمتك، أو إن لم أخبر بك، أو إن لم يكن هذا 

، فهذا النذر خارج مخرج اليمين .كذًبا فعليَّ الحج، أو العتق .. الخبر صحيًحا، أو إن كان

 قصد به النذر وال القربة، فهذا يخير فيه بين فعلللحث على فعل شيء أو المنع منه، ولم ي

ة  ال ي ِميِن( : -ملسو هيلع هللا ىلص-ما نذره أو كفارة يمين؛ لقوله  ار  فَّ ِر ك  ة  النَّذ  ار  فَّ   .]م[)ك 

وهو أن ينذر فعل الشيء المباح، نحو: أن ينذر لبس ثوب أو ركوب  النذر المباح:-3

ن عباس رضي اهلل عنهما قال: ال شيء عليه فيه؛ لحديث اب وهذاونحو ذلك،  .دابة ..
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يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم -ملسو هيلع هللا ىلص-بينما النبي 

يقعد، )مروه، فليتكلم، وليستظل، وليف الشمس وال يستظل وال يتكلم وأن يصوم، فقال: 

  .]خ[وليتم صومه( 

للقبور، أو ألهل  النذرفعل معصية، كنذر شرب خمر، ووهو أن ينذر  نذر المعصية:-4

ال ينعقد وال يجب  القبور من األموات، وصوم أيام الحيض، ويوم النحر، فهذا النذر

 : )ومن نذر أن يعصي اهلل فالقال-ملسو هيلع هللا ىلص-لحديث عائشة رضي اهلل عنها أن النبي  ؛الوفاء به

 ألن معصية اهلل ال تباح يف حال من األحوال، وال يلزمه به كفارة.]خ[؛ يعصه( 

وهو نذر الطاعة، كنذر فعل الصالة والصيام والحج، سواء أكان مطلًقا،  ر التبرر:نذ- 5

ا، وعند حصول الشرط إن كان أم معلًقا على حصول شيء، فيجب الوفاء به إن كان مطلقً 

)من نذر أن يطيع اهلل فليطعه( قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-معلًقا؛ لحديث عائشة رضي اهلل عنها أن النبي 

  .]خ[

 إن النذر الذي ال يجوز الوفاء به هو نذر المعصية وهذا يتحقق يف صور، منها:

؛ لحديث عائشة رضي اهلل عنها ، أو قتل مسلمنذر شرب الخمر أو صوم أيام الحيض- 1

 )ومن نذر أن يعصي اهلل فال يعصه(.قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبي 

يا سيدي فالن، إن رد غائبي، أو عويف مريضي،  النذر الذي يقع لألموات كأن يقول:- 2

فهذا باطل،  ؛طعام أو الشمع أو الزيت كذا وكذاأو قضيت حاجتي، فلك من النقد أو ال

وهو شرك أكبر والعياذ باهلل؛ ألنه نذر للمخلوق، وهو ال يجوز؛ ألن النذر عبادة، وهي ال 

 تكون إال هلل.

جز الوفاء به، ويصرف قيمة ذلك للمصالح؛ إذا نذر أن يسرج قبًرا، أو شجرة، لم ي- 3

 ألنه معصية، وال نذر يف معصية؛ للحديث المتقدم.



 واللباس، والزينة. واألشربة، األطعمة، فقهالباب السابع: 
 :املبحث األول: يف األطعمة

ام، وهو ما يأكله اإلنسان  ع  ة جمع ط  ِعم   ويتغذى به من األقوات وغيرها أو يشربه.األ ط 

 ڱ يئڳتنطلق القاعدة الشرعية يف معرفة ما يحل من األطعمة وما يحرم من قوله تعالى:  

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ڎ يئڌ ومن قوله سبحانه وتعالى:[، 145]األنعام:  ۅىئ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 ٿ ٿ يئٿومن قوله تعالى:  [،157]األعراف:  ژىئ ڈ ڈ ڎ

والمراد بالطيبات: ما  [.32]األعراف:  ىئڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

تستطيبه النفس وتشتهيه؛ ألن الطعام لما كان يتغذى به اإلنسان، فإن أثره ينعكس على 

سبحانه  ؛ لذا أباح اهللأثره خبيًثاأخالقه، فالطعام الطيب يكون أثره طيًبا، والخبيث يكون 

م الخبيث منها. رَّ  الطيب من المطاعم، وح 

 ڀ ڀ يئڀفاألصل يف األطعمة الحل، إال ما حرمه الشارع الحكيم؛ ولذا قال تعالى: 

 [.119]األنعام:  ىئٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 وقد جاء هذا التفصيل مشتماًل على أمور ثالثة:

 على المباح. النص-1

 على الحرام. النص-2

 سكت عنه الشارع. ما-3
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اذلك بقوله: -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد بيَّن النبي  ي ع وه  ال  ت ض  ائِض  ف  ر  ض  ف  لَّ ف ر  ج  زَّ و  م  و   ،)إِنَّ اهلل  ع  رَّ ح 

ا وه  ن ت ِهك  ال  ت   ف 
ات  م  ر  ح   ،ح  ا دَّ و  وه  ت د  ع  ال  ت  وًدا ف  د  ي ان  ف ال   ،ح  ي رِ نِس  ي اء  ِمن  غ  ن  أ ش  ت  ع  ك  س  و 

ا(  ن ه  ث وا ع  ب ح     .، قطن، هق[]حسن: طبت 

 .مباح فهو كل طعام طاهر ال مضرة فيه قاعدة:هذه الاألصل يف ذلك 

واألطعمة المباحة على نوعين: حيوانات ونباتات؛ كالحبوب والثمار، والحيوانات على  

 نوعين: برية وبحرية.

وهو كل حيوان ال يعيش إال يف البحر؛ كالسمك بأنواعه المختلفة  أواًل: الحيوان البحري:

م  فإنه يحرم للضرر، وكذا يحرم من طعام  وكذا غيره من حيوانات البحر، إال ما فيه س 

ا كالضفدع، مع ما جاء من النهي عن قتله، وكالتمساح؛ البحر ما كان مستخبًثا مستقذرً 

 ىئژ ڈ يئڈلعموم قوله تعالى:  ؛هستخبًثا، وألن له ناًبا يفترس بلكونه م

ويجوز أكل الحيوان البحري سواء صاده مسلم أو غيره، وسواء كان له  ،[157]األعراف: 

 شبه، يجوز أكله يف البر أم لم يكن. 

 ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱوالحيوان البحري ال يحتاج إلى تذكية؛ لقوله تعالى: 

أال إن صيده: ما )قال ابن عباس رضي اهلل عنهما:  [.96]المائدة:  ىئپ پ پ

-ولحديث أبي هريرة قال: سأل رجل رسول اهلل  ،]قطن[صيد، وطعامه: ما لفظ البحر( 

، فقال: يا رسول اهلل، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به -ملسو هيلع هللا ىلص

، الحلُّ ميتته( : -ملسو هيلع هللا ىلص-عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول اهلل  )هو الطَّهور ماؤه 

  .حيح: ط، ع، ك[]ص

والحالل من الحيوان البري المنصوص عليه يمكن تلخيصه يف  ثانًيا: الحيوان البري:

 اآلتي:
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 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ يئۆلقوله تعالى:  ؛األنعام-1

 ک ک کک ڑ ڑ ژ يئژوقوله سبحانه: [، 5]النحل:  ۅىئ

  [.1]المائدة:  ڳىئ ڳ گ گ گ گ

 والغنم.والمقصود ببهيمة األنعام: اإلبل والبقر 

بر يوم خي-ملسو هيلع هللا ىلص-)نهى النبي لحديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال:  ؛الخيل-2

  .]ق[ عن لحوم الحمر، ورخص يف لحوم الخيل(

)أ كِل  الضب على مائدة رسول اهلل لحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:  ؛الضب-3

  .]ق[)كلوا فإنه حالل، ولكنه ليس من طعامي( : -ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  .]ق[( -ملسو هيلع هللا ىلص-

 : أنه رأى-رضي اهلل عنه-وهو غير المستأنس؛ لحديث أبي قتادة  ؛الحمار الوحشي- 5

قال: معنا رجله، )هل معكم من لحمه شيء؟( : -ملسو هيلع هللا ىلص-حماًرا وحشًيا فعقره، فقال النبي 

  .]ق[فأخذها، فأكلها. 

-فذبحها أبو طلحة، وبعث بوركها إلى النبي لما رواه أنس أنه أخذ أرنًبا،  ؛األرنب-6

  .]ق[فقبله. -ملسو هيلع هللا ىلص

)هو صيد عن الضبع، فقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-لما روى جابر قال: سألت رسول اهلل  ؛الضبع-7

 .مرِ ح  أي: وهو م    .]صحيح: ع[ ويجعل فيه كبش إذا صاده(

 .]ق[ يأكل لحم دجاج(-ملسو هيلع هللا ىلص-)رأيت رسول اهلل : قالموسى  يأب لحديث ؛الدجاج-8

 ڱ يئڳ بالدجاج األوز والبط؛ ألنهما من الطيبات، فتدخل يف قوله تعالى:ويلحق 

 [.4]المائدة:  ڱىئ

سبع غزوات أو -ملسو هيلع هللا ىلص-)غزونا مع النبي لحديث عبد اهلل بن أبي أوىف قال:  ؛الجراد-9

  .]خ[ سًتا، كنا نأكل معه الجراد(
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أن كل طعام نجس مستقذر فيه مضرة، ال يجوز أكله،  واألصل فيما يحرم من األطعمة:

 وذلك على النحو التالي:

 محصورة يف عشرة أشياء على سبيل التعيين، من الطعام يف كتاب اهلل المحرمات- 1

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱوردت يف قوله تعالى: 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

  [.3]المائدة:  ٹىئ

فهي ما مات حتف أنفه، وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية، وحرمت لما فيها  أما الميتة: -

من المضرة بسبب الدم المحتقن وخبث التغذية، وتجوز للمضطر بقدر الحاجة، 

 ويستثنى من الميتة: السمك والجراد، فإنهما حالل.

 ہ يئہالمراد به الدم المسفوح، فإنه حرام؛ لقوله تعالى يف آية أخرى:  والدم: -

أما ما يبقى من الدم يف خلل اللحم، ويف العروق بعد الذبح،  [،145]األنعام:  ھىئ

 فمباح، وكذا ما جاء الشرع بحله من الدم؛ كالكبد والطحال.

ألنه قذر، ويتغذى على القاذورات، ولمضرته البالغة، وقد جمع اهلل ف ؛ولحم الخنزير -

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ يئۀعز وجل هذه الثالثة يف قوله: 

 [.145]األنعام:  ىئڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

أي ذبح على غير اسمه تعالى، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنايف  وما أهل لغير اهلل به: -

 يئژ: تعالىللتوحيد؛ فإن الذبح عبادة ال يجوز صرفها لغير اهلل تعالى، كما قال 

 [.2]الكوثر:  ڑىئ ژ

 وهي التي تخنق فتموت، إما قصًدا أو بغير قصد. والمنخنقة: -

ب بعًص  والموقوذة: - ر   ا أو شيء ثقيل، فتموت.هي التي ت ض 
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 هي التي تتردَّى من مكان عال، فتموت. والمتردية: -

 هي التي تنطحها أخرى، فتقتلها. والنطيحة: -

هي التي يعدو عليها أسد أو نمر أو ذئب أو فهد أو كلب، فيأكل بعضها،  وما أكل السبع:-

 فتموت بسبب ذلك. 

فما أ درك من هذه الخمسة األخيرة، وبه حياة، فذكي، فإنه حالل األكل؛ لقوله تعالى يف 

 [.3]المائدة:  ٿىئ ٿ يئٿاآلية المذكورة: 

بح على النصب:- وكانوا يف الجاهلية  وهي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة، وما ذ 

مه اهلل، كما مضى فيما  يذبحون عندها، فهذه ال يحل أكلها؛ ألن ذلك من الشرك الذي حرَّ

 أ ِهل لغير اهلل به.

 :عن طريق العموم أو التعيين يف السنة ويحرم من األطعمة أيًضا

، كالسم، والخمر، وسائر المسكرات والمفت رات :أو مفسدة راجحة ما فيه مضرة-2

 وقوله عز وجل: [،195]البقرة:  ہىئ ہ ہ ۀ يئۀ؛ لقوله تعالى: منشطاتوال

ومنها تعاطي الحشيش والمخدرات، والقات  [.29]النساء:  ىئچ چ يئڃ

ومنها كل ما قال األطباء المتخصصون أنه مضر  والدخان والشمة والشيشة ونحو ذلك.

فقط إذا دعت على الصحة فيحرم. أما الحبوب المنومة والمنبهة فتجوز للمريض 

 الحاجة، وباستشارة من طبيب حاذق أمين.

)ما قطع من : -ملسو هيلع هللا ىلص-لحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول اهلل  ؛ما قطع من الحي- 3

   .]صحيح: حم، د، ت[ البهيمة وهي حية فهو ميتة(

حيوانات البر؛ كاألسد  من-تنهشأي -وهي التي تفترس بنابها  سباع البهائم:-4

-ملسو هيلع هللا ىلص-)نهى رسول اهلل والذئب والنمر والفهد والكلب؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: 
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)كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام( : -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  .]ق[عن كل ذي ناب من السباع( 

  .]م[

 ؛ب والباز والصقر والحدأة والبومةوهي التي تصيد بمخلبها؛ كالع قا سباع الطير:- 5

عن كل ذي ناب من -ملسو هيلع هللا ىلص-)نهى رسول اهلل لحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: 

ل ب للطير والسبع كالظفر لْلنسان؛  .]م[ السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور( والِمخ 

 .اويمزقه به الفريسة يقطع

م والغراب؛ لخبث ما يتغذى به. ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف:-6 خ   كالنسر والرَّ

كالحية والعقرب والفأرة والحدأة؛ لحديث عائشة رضي  يحرم كل حيوان ن ِدب  قتله:-7

)خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن يف الحرم: قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل عنها أن رسول اهلل 

 نها مستخبثة مستقذرة.ألو.]ق[الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور( 

نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر -ملسو هيلع هللا ىلص-)أن النبي  لما روى جابر: الحمر األهلية؛-8

  .]ق[األهلية( 

كالفأرة والحية والذباب والزنبور والنحل؛ لقول اهلل تعالى:  ما يستخبث من األطعمة:-9

 [.157]األعراف:  ژىئ ڈ يئڈ

وهي التي أكثر أكلها النجاسة؛ لما روى ابن عمر رضي اهلل عنهما قال:  :الجالَّلة-10

وسواء يف ذلك اإلبل والبقر  .]صحيح: د، ت، ك[ عن أكل الجاللة(-ملسو هيلع هللا ىلص-)نهى رسول اهلل 

والغنم والدجاج ونحوها، فإذا حبست بعيًدا عن النجاسات، وأطعمت الطاهرات، حل 

 أكلها. 

  وكان ابن عمر رضي اهلل عنهما يحبسها ثالًثا إذا أراد أكلها، وقيل: تحبس أكثر من ذلك.

 كاآلتي: قياس ما يكون يف معناها،يلحق بهذه المحرمات عن طريق ال-

 االستنساخ مما حرم.-أ
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األطعمة الحيوانية المعالجة بالمضادات الحيوية؛ لثبوت أضرارها على اإلنسان -ب

 والحيوان والبيئة.

الحيوانية المهرمنة بهرمونات النمو المتخذة من دم الحيوانات؛ فتحرم  األطعمة-ت

لعلتين الضرر والنجاسة، وأما هرمونات النمو الطبيعية مما يفرزها الحيوان داخلًيا، ومن 

النباتات الطاهرة غير الضارة فجائز تقديمها يف أعالف الحيوانات، ويجوز أكلها وما 

 يشتق منها من ألبان ودهون.

ألطعمة المهدرجة بزيوت من حيوانات محرمة كالخنزيز، أو من شحوم الميتة ا-ث

 محرمة.

)البالزما( جزء من مكونات الدم يجوز استخدامها يف الطعام؛ ألنها مباينة للدم يف -ج

 االسم والخصائص والصفات.

أنواع متعددة، فإن ترجحت المصلحة على الضرر الموجود فيها وهي  ؛المواد الحافظة-

 ت وإال فال.جاز

تحرم المنفحة المستخدمة لتخثير الجبن إن كانت مأخوذة من ميتة أو من حيوان غير -ح

 مأكول اللحم. 

األطعمة المعالجة باألشعة لقتل الفطريات التي تنمو عند تخزينها جائز، وأكلها جائز -خ

 إن كان الضرر يسيًرا.

 قت بثاين أكسيد الكربونيلحق بالموقوذة الصعق بالكهرباء، وبالمنخنقة بما خن-د

 ونحوه من الغازات.

ألن  ؛، فهو حالل، وهو موجود زمن النبوةما سكت عنه الشارع، ولم يرد نص بتحريمه

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ يئائلى: ااألصل يف األشياء اإلباحة، دل على هذا قوله تع

لَّ اهلل  قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-وحديث أبي الدرداء أن رسول اهلل  [،29]البقرة:  ۆئىئ ۇئ ا أ ح  )م 
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افِي ت   ب ل وا ِمن  اهللِ ع  اق  و  ف  ف  و  ع  ه  ن ه  ف  ت  ع  ك  ا س  م  ام  و  ر  و  ح  ه  م  ف  رَّ ا ح  م  الل  و  و  ح  ه  ي كِت ابِِه ف 
إِنَّ ه  فِ  ف 

ي ًئا، ث مَّ ت ال ى ش  ن  لِي ن س     .]صحيح: قطن، ك، هق[ .[64]مريم:  جخىئ مح جح يئمج: اهلل  ل م  ي ك 

د عن له رائحة كريهة؛ كالكراث والفجليكره أكل البصل والثوم وما كان يف معناهما مما 

ول  اهللِ لحديث  ؛الذكر والعبادةحضور المساجد وغيرها من مجامع  س  ى ر  : ن ه  ال  ابِر ، ق  ج 

ِل -ملسو هيلع هللا ىلص- ِل ال ب ص  ن  أ ك  ة ،ع  اج  ب ت ن ا ال ح  ل  غ  اِث، ف  رَّ ال ك  :  و  ال  ق  ا، ف  ن ا ِمن ه  ل  أ ك  ِذِه )ف  ل  ِمن  ه  ن  أ ك  م 

ن س   ِ ت أ ذَّى ِمن ه  اإل  ا ي  ذَّى، ِممَّ
أ  ة  ت  ئِك  ال  إِنَّ ال م  ا، ف  ن  ِجد  س  ب نَّ م  ر  ن تِن ِة، ف ال  ي ق  ةِ ال م  ر  ج  يعني:  .م[]( الشَّ

ب خ  هاتين البقلتين حتى يذهب  .]م[ )حتى يذهب ريحها( شجرة الثوم، ويف رواية: فإن ط 

)فمن أكلهما : -رضي اهلل عنه-ريحهما، فال بأس بأكلهما؛ لقول عمر بن الخطاب 

نِي إاِلَّ نِيئ ه (ويف رواية لجابر رضي اهلل عنهما:  .]م[فليمتهما طبًخا(  اه  ي ع  ر 
ا أ    .]خ[ )م 

 الحرص عليها، وهي: لألكل آداب ينبغي

سول حجر ر ر بن أبي سلمة قال: كنت غالًما يفلحديث عم ؛التسمية عند ابتداء األكل-1

ة، فقال-ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل  ف  ح  م اهلل، )يا غالم س  : -ملسو هيلع هللا ىلص-لي رسول اهلل  ، وكانت يدي تطيش  يف الصَّ

ل  بيمينك، وكل مما يليك(   .]ق[ .فما زالت تلك طِعمتي بعد وك 

 للحديث السابق. باليمين: األكل-2

جالسه ال يتأذى، وال  األكل مما يلي الشخص:-3 للحديث السابق أيًضا، إال إذا علم أن م 

يكره ذلك، فال بأس أن يأكل حينئذ من نواحي القصعة؛ لحديث أنس يف قصة الخياط 

اء من يتتبع الدب-ملسو هيلع هللا ىلص-يعني النبي -)فرأيته إلى طعام، قال أنس: -ملسو هيلع هللا ىلص-الذي دعا النبي 

أو كان الشخص وحده ليس معه أحد، أو كان الطعام مشتماًل على  .]خ[ القصعة(حوالي 

 ألوان متعددة، فيجوز له األخذ مما ليس أمامه، ما لم يؤذ بذلك أحًدا.
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فعت المائدة من -ملسو هيلع هللا ىلص-لحديث أبي أمامة قال: كان رسول اهلل  الحمد يف آخره:-4 إذا ر 

، وال مستغنًى عنه ربن)الحمد هلل حمًدا كثيًرا طيبً بين يديه، يقول:  ع  دَّ و   ا(ا مبارًكا فيه غير م 

)إن اهلل ليرضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها، أو يشرب : -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  .]خ[

 .]م[الشربة فيحمده عليها( 

ر:-5 ف  ئل  األكل على السُّ ة  فقد س  ت اد  ان وا من التابعين ق  ع ال م  ك  ؟: ف  ل ون  أ ك  -ملسو هيلع هللا ىلص-بيأي الن- ي 

ال  -وصحابه رِ ): ق  ف  ل ى السُّ   .]خ[( ع 

تَّكِئً ): -ملسو هيلع هللا ىلص-لحديث أبي جحيفة قال: قال رسول اهلل ؛ كراهية األكل متكًئا-6 ل  م   (اال  آك 

ول  اهللِ، و .]خ[ س  ا ر  : ي  ل ت  : ق  ال ت  ة ، ق  ائِش  ن  ع  ل  ع  اك  -ك  نِي اهلل  فِد  ل  ع  ن  -ج  و  ه  أ ه  إِنَّ تَّكًِئا، ف  م 

 ، ي ك  ل  : ع  ال  ، ق  ض  ت ه  األ ر  ب ه  اد  أ ن  ت ِصيب  ج  تَّى ك  أ ِسِه ح  غ ى بِر  أ ص  ل  )ف  أ ك  ا ي  م  ل  ك  ، ب ل  آك  ال 

أ   ، و  ب د  ب د  ال ع  ِلس  ال ع  ا ي ج  م  ِلس  ك    .]حسن: بغ. وله شواهد[ (ج 

-)ما عاب رسول اهلل لحديث أبي هريرة قال:  ؛دم عيب الطعام الذي ال يريد أكلهع- 7

  .]ق[ طعاًما قط، إن اشتهاه أكله، وإال تركه(-ملسو هيلع هللا ىلص

لحديث ابن عباس  ؛صعة وكراهية األكل من وسط القصعةاألكل من جوانب الق-8

)كلوا من جوانبها وال أنه أتي بقصعة من ثريد فقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-رضي اهلل عنهما عن النبي 

   .]صحيح: حم، د، ت، جه[ تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل يف وسطها(

-)كان النبي لحديث كعب بن مالك قال: ؛ بثالثة أصابع، ولعقها بعد األكل األكل-9

ق ها(-ملسو هيلع هللا ىلص ع  ل    .]م[ يأكل بثالثة أصابع، وال يمسح يده حتى ي 

: )إذا سقطت لقمة أحدكم -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛ا سقط منه أثناء الطعام أو تناثرأكل م-10

  .]م[ فليمط عنها األذى، وليأكلها، وال يدعها للشيطان(

-ا رنم  )وأ  لقول أنس يف الحديث الماضي:  ؛سح القصعة التي يأكل فيها ولعقهام-11

ل ت  القصعة(-ملسو هيلع هللا ىلص-يعني النبي  يعني: نمسحها، ونتتبع ما بقي فيها من طعام. ويف  أن ن س 
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( )إنكم ال تدرون يف أي ه البركةأمر بلعق األصابع والصحفة، وقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-رواية: أن النبي 

  .]م[

وا  :-ملسو هيلع هللا ىلص-قولهللألكل والشرب؛  استعمال أواين الذهب والفضةيحرم -12 ب س  ل  )ال  ت 

ا  ه  إِنَّ ا، ف  افِه  ي ِصح 
ل وا فِ أ ك  ال  ت  ِة، و  الِفضَّ ِب و  ه  ي آنِي ِة الذَّ

ب وا فِ ر  ال  ت ش  ، و  يب اج  ال  الد  رِير  و  الح 

ةِ  ي اآلِخر 
ل ن ا فِ ي ا و  ن  م  فِي الدُّ   .]ق[ (ل ه 

 :: أحكام الذبائحاملبحث الثاني

 لغة: الذبائح جمع ذبيحة، بمعنى مذبوحة.

 وشرًعا: الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي. 

الحيوان البري المأكول المقدور عليه، بقطع حلقومه -أو نحر-والتذكية: هي ذبح 

ر  معناه ق  رِ الممتنع غير المقدور عليه منها. والع  ق   : الجرح.ومريئه، أو ع 

وحيث إن الذبح يراد به الحيوان الذي تمت تذكيته على الوجه الشرعي؛ فإنه من 

 المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح أكل الحيوان،

 وهي تنقسم إلى ثالثة أقسام، كما يتضح من التعريف السالف للتذكية:

 وهو قطع الحلق من الحيوان بشروط. أواًل: الذبح:

 .نق، وهو التذكية المسنونة لْلبلوهو قطع ل بَّة الحيوان، وهي أسفل الع ثانًيا: النحر:

وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد واألنعام، بجرحه يف غير  ثالًثا: العقر:

 فأهوى إليه رجل بسهم الحلق واللبة يف أي مكان من جسمه؛ لحديث رافع قال: ن دَّ بعير،

ر  وذهب أي ون د:  .]ق[)ما ن دَّ عليكم فاصنعوا به هكذا( : -ملسو هيلع هللا ىلص-فحبسه، فقال رسول  ف  ن 

 على وجهه شارًدا.



 229الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الثاين: أحكام الذبائح:/الباب السابع: فقه األطعمة، واألشربة، واللباس، والزينة.

 

حكم تذكية الحيوان المقدور عليه أنها الزمة، ال يحل شيء من الحيوان المذكور 

]المائدة:  ٻىئ ٻ يئٱ: بدونها، وذلك بال خالف بين أهل العلم؛ لقوله تعالى

ال يعيش إال يف الماء، فيحلُّ بدون  ميتة، إال السمك، والجراد، وكل ما ىوغير المذك ،[3

 ذكاة، كما مضى بيانه يف األطعمة.

 تنقسم هذه الشروط إلى أقسام ثالثة:

 شروط تتعلق بالذابح. - 1

 شروط تتعلق بالمذبوح. - 2

 الذبح.شروط تتعلق بآلة  - 3

 أواًل: الشروط المتعلقة بالذابح:

. ابأن يكون الذابح عاقاًل مميًزا، سواء أكان ذكًرا أم أنثى، مسلًما أم كتابيً  أهلية الذابح: - 1

وقال تعالى:  ،المسلموهذه اآلية يف ذبيحة  [،3]المائدة:  ٿىئ ٿ يئٿقال تعالى: 

وهذه اآلية يف ذبيحة الكتابي، قال ابن  ،[5]المائدة:  ۉىئ ۅ ۅ ۋ ۋ يئٴۇ

أما سائر الكفار من غير أهل الكتاب، وكذا  .]خـ، هق[)طعامهم: ذبائحهم( عباس: 

 المجنون، والسكران، والصبي غير المميز، فال تحل ذبائحهم.

أو  ،فلو ذبح لصنم أو مسلم أو نبي ال يذبح لغير اهلل عز وجل أو على غير اسمه،ن أ – 2

 ڀ پ پ يئپلم تحل؛ لقوله تعالى عند ذكر المحرم من األطعمة:  اهلللشيء غير 

 [.3]المائدة:  ڀىئ

فإذا توافر هذان الشرطان يف الذابح حلت ذبيحته، ال فرق يف الذابح بين أن يكون رجاًل أو 

 .امرأة، كبيًرا أو صغيًرا

 ثانًيا: الشروط المتعلقة بالمذبوح:
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 والمريء، والودجين.أن يقطع من الحيوان الحلقوم، -1

 والحلقوم هو مجرى النفس. 

 والمريء هو مجرى الطعام.  

 .ان المتقابالن المحيطان بالحلقوموالودجان هما الِعرق

)ما أنهر الدم وذكر : -ملسو هيلع هللا ىلص-حديث رافع بن خديج قال: قال رسول اهلل واألصل يف ذلك  

دم. والذبح أن يسيل ال ذبحفقد اشترط يف ال .]ق[اسم اهلل عليه فكلوه، ليس السن والظفر( 

بقطع األشياء المشار إليها من الحيوان. ويف هذا المحل خاصة أسرع يف إسالة دمه 

 وزهوق روحه، فيكون أطيب لِلَّحم، وأخف وأيسر على الحيوان. 

وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وكذا 

يك كتحر-شبكة، أو أنقذه من مهلكة: إذا أدركه وفيه حياة مستقرة المريضة، وما وقع يف 

]المائدة:  ٿىئ ٿ يئٿفذكاه فهو حالل؛ لقوله تعالى: -يده، أو رجله، أو طرف عينه

 أي: فليس بحرام. ،[3

وأما ما عجز عن ذبحه يف المحل المذكور، لعدم التمكن منه، كالصيد، والنعم 

المتوحشة، والواقع يف بئر ونحو ذلك، فذكاته بجرحه يف أي موضع من بدنه فيكون ذلك 

ذكاة له؛ لحديث رافع بن خديج المتقدم يف البعير الذي ن دَّ وشرد فأصابه رجل بسهم، 

ة ويمكن اآلن باألسلح .]ق[عليكم فاصنعوا به هكذا(  )ما ندَّ : -ملسو هيلع هللا ىلص-فأوقفه، فقال النبي 

 الحديثة الخازقة أو الجارحة.

 ڌ ڍ ڍ ڇ يئڇأن يذكر اسم اهلل عز وجل عند الذبح؛ لقوله تعالى: -2

-لما روي عنه  ؛ويسن أن يكبر مع التسمية [،121]األنعام:  ىئڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

، )باسم اهللويف رواية: أنه كان يقول:  .]م[)سمى وكبَّر( يف األضحية أنه لما ذبحها -ملسو هيلع هللا ىلص

  .]م[واهلل أكبر( 
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 ثالًثا: الشرط المتعلق بآلة الذبح:

أن تكون اآللة مما يجرح بحّده من حديد ونحاس وحجر، وغير ذلك مما يقطع الحلقوم، 

)ما أنهر الدم وذكر قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-وينهر الدم، عدا السن والظفر؛ لحديث رافع أن رسول اهلل 

(اسم اهلل عل ر  نَّ والظُّف  ويدخل يف حكم السن والظفر يف المنع  .]ق[ يه فكلوه، ليس الس 

 سائر أنواع العظام، سواء أكانت من آدمي أم غيره.

)وسأحدثكم عن ذلك: أما السنُّ وسبب المنع من ذلك ما ذكر يف الحديث، وتمامه: 

ى الحبشة(. د  م   فعظم، وأما الظفر ف 

ا؛ عن تنجيسه-ملسو هيلع هللا ىلص-فألنها تنجس بالدم، وقد نهى النبي  أما النهي عن الذبح بالعظام:

 . فللنهي عن التشبه بالكفار وأما الظفر: ألنها زاد إخواننا من الجن.

يجوز الذبح اآللي الحديث، والتسمية عند تشغيل اآللة؛ لكونها يحصل بها ذبح -

جموعة الجميع مرة واحدة، وإن كانت تذبح مجموعة بعد مجموعة فكلما ت شغَّل لذبح م

 تتم التسمية.

 للذبح آداب ينبغي للذابح التقيد بها، وهي:

 )إن اهلل كتبقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-أن يحد الذابح شفرته؛ لحديث شداد بن أوس أن رسول اهلل -1

ة، ول وإذااإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الِقت ل ة،  بح  يحد ذبحتم فأحسنوا الذ 

  .]م[أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته( 

أن ي ضجع الدابة لجنبها األيسر، ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح؛ لتستريح -2

ولحديث أبي الخير أن رجاًل من  ،يث شداد بن أوس المتقدم قبل قليلبتحريكها؛ لحد

-ملسو هيلع هللا ىلص-ضحيته ليذبحها، فقال رسول اهلل أنه أضجع أ-ملسو هيلع هللا ىلص-األنصار حدثه عن رسول اهلل 

  .]صحيح: حم[. فأعانه)أ ِعن ي على ضحيتي( للرجل: 



 232الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الثالث: يف األضحية:/الباب السابع: فقه األطعمة، واألشربة، واللباس، والزينة.

 

بة، وهي الوهدة -3 نحر اإلبل قائمة معقولة ركبتها اليسرى. والنحر: الطعن بمحدد يف اللَّ

 [36]الحج:  ىئڭ ڭ ڭ ۓ يئۓ التي بين أصل العنق والصدر؛ لقوله تعالى:

أي: قياًما من ثالث. ومر ابن عمر رضي اهلل عنهما على رجل قد أناخ بدنته؛ لينحرها، 

  .]ق[ (-ملسو هيلع هللا ىلص-)ابعثها قياًما مقيدة سنة محمد فقال: 

 ىئہ ہ ہ ہ ۀ يئۀلقوله تعالى:  ؛ذبح سائر الحيوان غير اإلبل-4

  .]خ[ذبح الكبشين اللذين ضحى بهما( -ملسو هيلع هللا ىلص-)أن النبي ولحديث أنس  [،67]البقرة: 

الَّة -1 ؛ ألن ذلك تعذيب للحيوان؛ لحديث شداد بن -أي: غير قاطعة-يكره الذبح بآلة ك 

  .]م[)وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته( أوس الماضي، وفيه: 

 رضي-يكره كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه؛ لحديث شداد بن أوس -2

  .]م[)وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة( : -اهلل عنه 

 ۅ ۋ ۋ يئٴۇتحل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: 

والنصارى حل لكم أيها أي: ذبائح أهل الكتاب من اليهود  [،5]المائدة:  ۉىئ ۅ

   .[]خـ، هق)طعامهم: ذبائحهم( عنهما:  قال ابن عباس رضي اهلل ؛المسلمون

فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حالل بإجماع المسلمين؛ ألنهم يعتقدون 

تحريم الذبح لغير اهلل، وتحريم الميتات، بخالف غيرهم من الكفار من عبدة األوثان 

والزنادقة والمرتدين والمجوس، فإنه ال تحل ذبائحهم، وكذا المشركون شرًكا أكبر، من 

بَّاد القبور   واألضرحة ونحوهم.ع 

 :يف األضحيةاملبحث الثالث: 

 األضحية لغة: هي ذبح األضحية وقت الضحى.
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 د.إلى اهلل تعالى يوم العي اتقربً  لضأنأو ا معزاإلبل أو البقر أو الهي ما يذبح من وشرًعا: 

ولحديث  ،[2]الكوثر:  ڑىئ ژ يئژ األضحية سنة مؤكدة؛ لقوله تعالى:و

بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسّمى وكبر، ووضع  ضحى-ملسو هيلع هللا ىلص-)أن النبي  أنس:

  .]ق[رجله على صفاحهما( 

ن  وجدت فيه الشروط اآلتية: تسن األضحية يف حقو  م 

 فال يخاطب بها غير المسلم. :اإلسالم-1

 فال يكلف بها. عاقاًل  افمن لم يكن بالغً  البلوغ والعقل:-2

 وتتحقق بأن يملك قيمة األضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، االستطاعة:-3

 خالل يوم العيد وأيام التشريق.

 ال تصح األضحية إال أن تكون من:

 اإلبل.-1 

 البقر.-2 

 )المعز والضأن(.الغنم -3 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ يئڇلقوله تعالى: وذلك  

 واألنعام ال تخرج عن هذه األصناف الثالثة.  [.34]الحج:  ىئژ ژ ڈ

ل يف )كان الرج أيوب:وأهل بيته؛ ففي حديث أبي  وتجزئ الشاة يف األضحية عن الواحد

ي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون( -ملسو هيلع هللا ىلص-عهد رسول اهلل  : جه، ]صحيحيضح 

ي اهلل رض-ة الواحدة عن سبعة؛ لحديث جابر والبقرويجوز التضحية بالبعير  .ت، طب[

عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة( -ملسو هيلع هللا ىلص-)نحرنا مع رسول اهللقال: -عنه

  .]م[
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 وتفصيلها كالتالي: :السن-1

 خمس سنين. تيشترط أن يكون قد أكملو :اإلبل-أ

 سنتين. تويشترط أن يكون قد أكمل :البقر-ب

 سنة. تويشترط أن يكون قد أكملعز: الم-ت

ِسنَّة، إال أن يعسر عليكم، : قال-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل  جابر أنلحديث وذلك  )ال تذبحوا إال م 

والمسنة من اإلبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له  .]م[ فتذبحوا جذعة من الضأن(

 نية.وتسمى المسنة بالث سنتان، ومن المعز ما له سنة،

ا قال: قلت ي-رضي اهلل عنه-لحديث عقبة بن عامر  ؛ويشترط فيه الجذع: الضأن-ث

ين: اولحديث عقبة بن عامر أيًض  ،]ق[)ضح  به( رسول اهلل: أصابني جذع. قال:  ا مع )ضحَّ

والتجذيع يختلف من بيئة ألخرى،  .]صحيح: حم، ن[من الضأن(  ع  ذ  ج  بِ -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل 

 .ستة أشهرويف بيئة لسنة، ل ففي بيئة يقع

يشترط يف اإلبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن  :السالمة-2

حديث ل المريضة؛يف اللحم، فال تجزئ العجفاء، والعرجاء، والعوراء، و اتسبب نقصانً 

يف األضاحي: )أربع ال تجزئ قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبي-رضي اهلل عنه-البراء بن عازب 

العوراء البي ن  عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي ال 

ن ِقي(  خَّ لها لهزالها. ةوالعجفاء: الهزيل .]صحيح: ط، حم، ت، ن[ت  ، ومعنى )ال تنقي(: أي ال م 

 ثناياها، والعضباءويقاس على هذه العيوب األربعة ما يف معناها: كالهتماء التي ذهبت 

 التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب.

يبتدئ وقتها من بعد صالة العيد لمن صالها، ومن بعد طلوع شمس يوم عيد األضحى 

ال: قال قالبراء بن عازب لحديث  ؛سع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلهابمقدار ما يت
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لى صالتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل )من ص: -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل 

ث م التشريق؛ لحديويستمر وقتها إلى غروب آخر أيا .]ق[أن يصلي فليعد مكانها أخرى( 

يح: ]صح )كل أيام التشريق ذبح(قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-ن النبيع-رضي اهلل عنه-جبير بن مطعم 

د؛ لحديث البراء بن عازب ة العيواألفضل ذبحها بعد الفراغ من صال .حم، حب، قطن، هق[

)أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-ن النبيأ

أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه ألهله، ليس من النسك يف شيء( 

  .]ق[

يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي لألقارب والجيران واألصدقاء، ويتصدق 

 [.28]الحج:  ھىئ ہ ہ ہ يئہعلى الفقراء؛ لقوله تعالى: 

 ؛ثيطعمه فقراء جيرانه، ويهدي الثل األهل بيته، وثلثً  ا: ثلثً اأن يجعلها أثالثً  األفضلو

يته )ويطعم أهل بقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-لحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما يف صفة أضحية النبي 

ال بالثلث(  ؤَّ ق على السُّ افِظ  ]الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدَّ اه  ال ح  و  ىر  وس    أ ب و م 

ن   األصبهاين س  ِديث  ح  ال  ح  ق  ائِِف و  ظ  ي ال و 
 .[فِ

نت )ك: قال-ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبي  بريدةويجوز ادخار لحوم األضاحي بعد ثالثة أيام؛ لحديث 

  .]م[ عن ادخار لحوم األضاحي فوق ثالث، فأمسكوا ما بدا لكم(نهيتكم 

، امن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره، أو أظفاره شيئً ل كرهعشر ذي الحجة،  إذا دخلت

ي؛ لحديث أم سلمة رضي اهلل عنها مرفوعً   ضحية)إذا دخل العشر، وعنده أ: احتى يضح 

)فال يمس من شعره ويف رواية: يريد أن يضحي، فال يأخذن شعًرا، وال يقلمن ظفًرا(. 

  .]م[ وبشره شيًئا(
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 :: يف العقيقةاملبحث الرابع

مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق يف األصل على الشعر الذي يكون  العقيقة لغة:

 على رأس المولود حين الوالدة. 

  شعره.: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق اوشرعً 

 وهي من حق الولد على والده.

)مع الغالم عقيقته، فأهريقوا عنه دًما، وأميطوا عنه : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله ؛دةالعقيقة سنة مؤك

)كل غالم رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقولهو ،]خ[األذى( 

ك  : )-ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله ،]صحيح: حم، د، ت، ن، ك[ ويحلق رأسه( ن س  لد له ولد، فأحب أن ي  من و 

ك(  ي ن س  ل   يذبح. :ومعنى ينسك .]صحيح: حم، د، ن[عنه ف 

يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت 

: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقولهاالستحباب إلى البلوغ، إال أنه يسن أن يعقَّ عنه يوم السابع من والدته؛ 

، ت، ]صحيح: حم، د مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه( الغالم)

 .ن، ك[

)عن الغالم شاتان : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله ؛عن الغالم شاتان وعن الجارية شاةيسن أن يذبح 

 .]صحيح: حم، د، ن[ متكافئتان، وعن الجارية شاة(

ة )كل غالم رهينلحديث السابق: يسن تسمية المولود يف اليوم السابع من والدته، ل

 .ويحلق رأسه(بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، 
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ر األسماء القبيحة، وأم-ملسو هيلع هللا ىلص-؛ فقد غيَّر النبي اويسن أن يختار له من األسماء ما كان حسنً 

إن أحب أسمائكم إلى اهلل عبد : )-ملسو هيلع هللا ىلص-لقولهوأحسنها: عبد اهلل وعبد الرحمن؛  ،بذلك

  .]م[اهلل وعبد الرحمن( 

  كعبد الرسول.أن يكون فيها تعبيد لغير اهلل-1 

 والعليم والقدوس...كالرحمن  ،هو مختص باهلل تعالى من األسماء أن تكون مما-2

 وحزن...أن تكون ذات معنى مذموم كشهاب، وحرب، -3

تَّى.. ن تكون مختصة بغير المسلمين ككرستيانوأ-4  .ويوحنا وم 

ة.-5  أن تكون فيها تزكية للنفس كبرَّ

د  عقدي -6  وبوذا... كهبل وفرعونأن يكون لها ب ع 

 إذا سلمت األسماء من هذه المذكورات فال مانع من التسمية بها شرعًا.ف

عره تصدق بزنة شسابعه بعد ذبح العقيقة، وي يوم-أنثىكان أو  اذكرً -يسن حلق رأسه 

الحسن بشاة، وقال:  عن-ملسو هيلع هللا ىلص-قال: عقَّ رسول اهلل -رضي اهلل عنه-فضة؛ لحديث علي

   .]حسن: ط، حم، ت، ك[يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة( )

 أم أنثى. اويسن تحنيك المولود بتمر سواء أكان ذكرً 

 منه إلى جوفه؛ لحديث هو مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء والتحنيك:

هيم إبرا فسماه-ملسو هيلع هللا ىلص-النبي ولد لي غالم، فأتيت به قال: -رضي اهلل عنه-أبي موسى

نَّكه بتمر  ان كان يؤتى بالصبي-ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول اهللائشة رضي اهلل عنها وحديث ع .]ق[وح 

  .]م[ويحنكهم 
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 أذنه يفيسن األذان يف أ ذن المولود حين والدته، وقيل: يؤذَّن يف أذنه اليمنى، وتقام الصالة 

ن  يف أذن الحسن بن علي حين -ملسو هيلع هللا ىلص-)رأيت رسول اهلل  قال:اليسرى، لحديث أبي رافع  أذَّ

   .]حسن: حم، د، ت[ ولدته فاطمة، بالصالة(

 :: أحكام الصيداملبحث اخلامس

ه خلسة وحيلة، سواء أكان مأكواًل  ذ  اد  ي ِصي د  صيًدا أي: قنصه، وأ خ  ي د  لغة: مصدر ص  الصَّ

 أم غير مأكول.

 المصيد، تسميًة للمفعول باسم المصدر، فيقال للحيوان المصيد: صيد.وأ طلق على 

 وشرًعا: اقتناص حيوان حالل متوحش طبًعا، غير مملوك، وال مقدور عليه.

: هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر. ش  ح   والو 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک يئکقوله تعالى: لالصيد مشروع مباح؛ 

 ،[2]المائدة:  ۋۅىئ ۋ يئٴۇوقوله تعالى: [، 1]المائدة:  ىئڱ ڱ ڱ ڳ

)إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-ولحديث عدي بن حاتم أن النبي 

) ل    .]ق[ اهلل عليه ف ك 

؛ لكونه محرمهذا إن كان الصيد لحاجة اإلنسان، أما إن كان لمجرد اللعب واللهو، فهو 

ب ر  البهائم -ملسو هيلع هللا ىلص-ه ، ولنهيبأرواح الحيوانات من العبث  غرًضا خذ  تَّ أي: ت   .]ق[أن ت ص 

 للرمي.

 يه إال يف حاالت:ريه وبر  الصيد كله مباح بح  

م للمحرم وغيره، وذلك باإلجماعيحرم صيد الح   الحالة األولى:  يوم-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛ر 
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مه اهلل يوم خلق فتح مكة:   وال واألرض ... ال يعضد شوكه، تالسماوا)إن هذا البلد حرَّ

ر صيده( ن فَّ   .]ق[ ي 

يحرم على المحرم صيد الب ر، أو اصطياده، أو اإلعانة على صيده بداللة أو  الحالة الثانية:

 ىئۓ ے ے ھ ھ ھ ھ يئہ إشارة أو نحو ذلك؛ لقوله تعالى:

 [.95]المائدة: 

لقوله تعالى:  ؛أو صيد ألجله، أو أعان على صيده وكذلك يحرم عليه األكل مما صاده،

حماًرا -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد ردَّ النبي  [.96]المائدة:  ىئٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ يئڀ

يعنى:  .]خ[)إنا لم نرده عليك إال أنا حرم( وحشًيا أهداه إليه الصعب بن جثامة، وقال: 

 من أجل أننا حرم.

 يف الصائد، وآلة الصيد.يشترط لحل الصيد وإباحته شروط، وذلك 

 أواًل: شروط الصائد:

يشترط يف الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط يف الذابح بأن يكون مسلًما أو كتابًيا، 

عاقاًل، فال يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم األهلية، وال يحل ما صاده مجوسي أو 

 وثني أو مرتد؛ ألن الصائد بمنزلة المذكي. 

 اج إلى ذكاة كالحوت والجراد، فيباح إذا صاده من ال تحل ذبيحته. أما ما ال يحت

، ل بمنزلة الذبحعِ وأن يكون الصائد قاصًدا للصيد؛ ألن الرمي باآللة وإرسال الجارحة ج  

 فاشترط له القصد.

 ثانًيا: شروط آلة الصيد:

 اآللة نوعان:

د  يجرح؛ كالسيف والسكين والسهم: وهذا ي شترط فيه-1 الذبح  يف آلة ما يشترط ما له ح 

بأن ينهر الدم، ويكون غير سن وظفر، وأن يجرح الصيد بحده ال بثقله؛ لحديث رافع بن 
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سئل و .]ق[)ما أنهر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكلوه( : -ملسو هيلع هللا ىلص-خديج قال: قال رسول اهلل 

، وما قتل بعرضه فال تأكل( عن صيد المعراض فقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل  ل  ق  ف ك  ز  )ما خ 

قطع الحديد ونحوه مما ليس ويف معنى المعراض: الحجارة، والعصا، والفخ، و .]ق[

 .محدًدا

الرصاص الذي يستعمل اليوم يف البنادق، حالل صيده؛ ألن به قوة دفع تخزق، وتنهر و 

 الدم.

د لصيد بسباع البهائم التي تصيمن سباع البهائم أو جوارح الطير، فيجوز ا الجارحة-2

 ڻ ں ں ڱ يئڱلقوله تعالى:  ؛وجوارح الطير التي تصيد بمخلبها بنابها

ومثال  [.4]المائدة:  ىئھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ

 سباع البهائم: الكلب، الفهد، النمر. ومثال جوارح الطير: الصقر، الباز، الشاهين.

لَّمة، أي أنها تعلم آداب  ع  يشترط يف االصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير أن تكون م 

 أخذ الصيد؛ وذلك بأن تتصف بالصفات التالية:

 أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه، وال تقصد شيًئا غيره.-1

 أن تنزجر إذا زجرت، فتتوقف إذا استوقفها صاحبها. -2

 .يف الكلب خاصة هذان الشرطان معتبرانو

 أما الطير: فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك: أن تسترسل إذا أرسلت، وأن ترجع إذا دعيت.

 أال تأكل شيًئا من الصيد إذا قتلته، قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسلها.-3

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ يئ واألصل يف اعتبار هذه الشروط قوله تعالى:

وحديث  [.4]المائدة:  ہىئ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
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،  )إذا أرسلت  قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-عدي ابن حاتم عن النبي  ك  س  يت، فأ م  الكلب المعلم، وسمَّ

، وإن أكل فال تأكل، فإنما أمسك على نفسه(  ، فكل  ت ل    .]ق[وق 

 يئہومن الشروط أيًضا: التسمية عند رمي الصيد أو إرسال الجارحة؛ لقوله تعالى: 

)إذا ولحديث عدي بن حاتم مرفوًعا:  [،4]المائدة:  ىئھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ويف .]م[ أرسلت كلبك فاذكر اسم اهلل عليه ... وإن رميت سهمك فاذكر اسم اهلل عليه(

فإن ترك التسمية  .]ق[  عليه، فكل()إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم اهلللفظ: 

 الصيد. واهلل أعلم. حل سهًوا

إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة، فإنه يجب ذكاته، وال يحل بدونها، أما إذا 

 أدركه وال حياة فيه مستقرة، فإنه يجوز أكله بدون ذكاة.

 املبحث السادس: األشربة:
وال  [.31]األعراف: ىئڀ ڀ ڀ يئپ لقوله تعالى: األشربة الحل؛األصل يف -

 لبنووالنجاسات، ر، وما يض ،السم، والمسكراتيحرم إال ما استثناه الدليل وهي: 

 .يف أواين الذهب والفضة الشرب، والجاللة

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والشاي والقهوة والعصائر المصنعة حالل، إال -

مواد ضارة، أو اإلسراف يف الشرب منها، أو أو إذا أ دخل عليها ما يحرمها كالكحول، 

 المنع منها طبًيا إلضرارها به.

 )كان  : -ملسو هيلع هللا ىلص-نَّ رسول اهلل أبي هريرة رضي اهلل عنه أ فعن ثالث؛ على دفعات لمصُّ ا-1

ف   ِمد  اهلل ، ي  ه  ح  ر  خَّ
ا أ  إِذ  ى اهلل ، ف  مَّ يِه س 

اء  إِل ى فِ ن  ِ ن ى اإل  ا أ د  ، إِذ  اس  ف  ن  ِة أ  ث  ب  فِي ث ال  ر  ل  بِِه ع  ي ش 

ات   رَّ ث  م     .]صحيح: طي، طب[( ث ال 
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زجر عن -ملسو هيلع هللا ىلص-وذلك لحديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه أنَّ النبي  ؛قاعًدا الشرب-2

  .]ق[ إياه.-ملسو هيلع هللا ىلص-لفعله  بقلة؛الشرب قائًما  لكن يجوز .]م[ الشرب قائًما،

ِم ): -ملسو هيلع هللا ىلص- لقوله ؛حال الجماعة آخر من يشرب هو ساقي القوم يف-3 و  ي  ال ق 
اقِ إِنَّ س 

ًبا ر  م  ش  ه    .]م[( آِخر 

ن  األ  ) للساقي:-ملسو هيلع هللا ىلص-؛ لقولهساقي القوم بيمينه فالتالييف حال الجماعة يبدأ -4 ي م 

ن   األ ي م    .]ق[ (ف 

ريرة هفعن أبي  ؛عدم الشرب من فم اإلبريق األساسي، بل يسكب يف اإلناء أو الكأس-5

قاءنهى أن ي شرب  مِ -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل  أنَّ  ِعيد  و .]خ[. ن فِي الس  ن  أ بِي س  :  ع  ال  ه  ق  نَّ ، أ  ِري  د  ال خ 

ول  اهللِ ) س  ى ر  ا-ملسو هيلع هللا ىلص-ن ه  اِهه  و  ب  ِمن  أ ف  ر  ن  ي ش 
ِقي ِة أ  تِن اِث األ  س  ِن اخ    .]م[ (ع 

اِء(: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛م التنفس يف اإلناءعد-6 س  فِي اإِلن  ت ن فَّ م  ف ال  ي  ك  د  ح 
رِب  أ  ا ش    .خ[] )إِذ 

 ؛هيالنفخ فوعدم  نفسه،ال يضر ئكان فيه كسر، ل مة اإلناء يف حال  الّشرب من ثل عدم-7

ِعيد  ف ن  أ بِي س  :  ع  ال  ه  ق  ِري  أ نَّ د  ول  اهللِ )ال خ  س  ى ر  نِ -ملسو هيلع هللا ىلص-ن ه  ِب  ع  ر  أ ن الشُّ ِح، و  د  ِة ال ق  م  ل   ِمن  ث 

اِب  ر  ي الشَّ
خ  فِ ن ف     .]حسن: حم، د، حب[( ي 

ل  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-لقولهنى؛ باليد اليم الشرب-8 ي أ ك  ل  م  ف  ك  د  ل  أ ح  ا أ ك  رِب  إِذ  ا ش  إِذ  بِي ِمينِِه، و 

الِِه( ب  بِِشم  ر  ي ش  الِِه، و  ل  بِِشم  ك 
أ  ي ط ان  ي  إِنَّ الشَّ ب  بِي ِمينِِه ف  ر  ي ش  ل    .]م[ ف 

 شرب، والحمد عند االنتهاء؛ للحديث الوارد يف األدب األول.البسملة قبل ال-9

ة   استعذاب-10 ائِش  ن  ع  ول  اهللِ ): الماء: أي طلب الماء العذب، فعن ع  س  ان  -ملسو هيلع هللا ىلص-أ نَّ ر   ك 

ي ا ق  ب  ِمن  ب ي وِت السُّ اء  ال ع ذ  ت ق ى ل ه  ال م     .]حسن: حم، حب، ك[ (ي س 

 

بَّاس   ؛بعد شربه المضمضة-1 ِن اب ِن ع  ول  اهللِ  ،فع  س  رِب  -ملسو هيلع هللا ىلص-أ نَّ ر  ،  ش  ض  م  ض  ل ب نًا ف م 

 : ال  ق  ًما)و  س    .]ق[ (إِنَّ ل ه  د 
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مَّ ب اِرك  ل ن ا فِيِه، ): -ملسو هيلع هللا ىلص-لقولهالدعاء الخاص به؛ -2 ه  ِل اللَّ ي ق  ل  اًما، ف  ع  ه  اهلل  ط  م  ع  ن  أ ط  م 

إِ  ا ِمن ه ، ف  ن  ِزد  يِه، و 
مَّ ب اِرك  ل ن ا فِ ه  ِل اللَّ ي ق  ل  اه  اهلل  ل ب نًا، ف  ق  ن  س  م  ي ًرا ِمن ه ، و  ن ا خ  ق  ز  ار  م   ن يو  ل  ا  ال  أ ع  م 

ب ن   اِب، إاِلَّ اللَّ ر  الشَّ اِم و  ِزئ  ِمن  الطَّع     .]حسن: جه[ (ي ج 

 املبحث السابع: اللباس:

ي عرف اللباس بأّنه كّل ما ت غّطى به العورة، واألصل اللباس ال الع رّي، وأكبر دليل  أّن آدم 

 .ستر عوراتهما تهما، فحاوالاءا سوموحواء لما استمعا لكالم الشيطان، بدت له

، لكل واحد  منها وظيفة خاصةوينقسم اللباس ألجزا   به، وهي: ء  معينة 

اص  بالمرأة إذا وصلت سّن وهو ما ي سّمى بالخمار، وهو خ ما يغّطى به الرأس؛-1

وأّما الرجال  [،31]النور:ىئڻ ڻ ڻ يئںلقول اهلل سبحانه:  ؛البلوغ

 فيجوز لهم كشف الرأس.

ى بالجلباب، وهو الذي ي غّطي الجسد من الرقبة إلى القدم، وهو أو ما ي سمّ  الثوب؛-2

 ڻ ڻ ڻ ں ں يئڱ خاص  بالمرأة، وذ كر يف قول اهلل تعالى:

 .[59]األحزاب: ىئہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ۇئ ۇئ وئ يئوئوهو اللباس الخاص بالقدم، وورد يف قول اهلل:  النعل؛-3

م  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله [،12طه:] ۆئىئ ۆئ ك  د  ل  أ ح  ت ع  ا ان  ع  إِذ  ز  ا ن  إِذ  أ  بِالي ِميِن، و  ي ب د  ل  ف 

ع   ن ز  ا ت  م  ه  آِخر  ن ع ل  و  ا ت  م  ل ه  ن ى أ وَّ ِن الي م  اِل، لِي ك  م  أ  بِالش  ي ب د  ل    .]ق[ (ف 

وهي التي ي قصد منها الزينة؛ كالذهب والفضة، وتجوز الحلية للرجال  الحلية؛-4

 والنساء، باستثناء األصناف التي حّرمها اهلل على الرجال، كالذهب.

األصل يف اللباس اإلباحة، فقد أباح اإلسالم للرجل لبس ما يشاء من الثياب، بشرط عدم 

 ، منها:اإلسالم التي شرعها نواهيرضه مع اآلداب واألوامر والتعا
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حّرًما، حيث حّرم النبين أ-1 الرجال لبس الذهب والحرير  على-ملسو هيلع هللا ىلص-اّل يكون م 

والديباج، وقد أجمع الفقهاء على تحريم لبس الحرير والديباج للرجال، أو استعماله يف 

رِيرِ  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله ؛وغير ذلك من االستعماالتالجلوس عليه،  م  لِب اس  الح  ر  ِب  )ح  ه  الذَّ و 

اثِِهم ن  أ ِحلَّ إِلِ تِي و  وِر أ مَّ ك  ل ى ذ     .]صحيح: ت[( ع 

خالًفا للشرع؛ كالتشّبه بالنساء أو الكّفار.ن  أ-2  اّل يكون م 

 ا.اّل يكون نجًس ن أ-3

 ، فال يصف وال يشف.أن يكون ساتًرا للعورة-4

 يحرم اإلسبال خيالء، ويكره من الخيالء.-5

 لباس المرأة، منها: تخصُّ  اوضع اإلسالم شروطً 

، واألقرب أنه عائد إلى أن يكون ساتًرا لجميع الجسم، على خالف  يف الوجه والكّفين-1

 حال المرأة، وسنها، وبيئتها.

تعطرًة -2 ختلًفا عن لباس البيت، فال تخرج المرأة م  أن يكون لباس الخروج من البيت م 

تزينةً  انِي ة (: -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ لقولهأو م  ِهي  ز  ا ف  ه  وا ِريح  م  لِي ِجد  و  ل ى ق  ت  ع  رَّ م  ت  ف  ت ع ط ر   اس 
أ ة  ر  ا ام  يُّم 

 )أ 

   .]حسن: حم، د، ت، ن، ك[

 .لباس الكافراتبأو  ،اّل يكون فيه تشبًها بالرجالن أ-3

 اّل يكون فيه إسراًفا.ن أ-4

يجب أن فاللباس الضيق يثير الشهوات والفتنة، ؛ فوغير ضيق افضفاًض وأن يكون -5

 .اء الجسم وحجمها، وال يصف البدنليمنع إظهار أعض ؛ايكون اللباس فضفاًض 

فاللباس العاري أمام األجانب صاحبته من أهل  ،اأو شفافً  اوليس رقيقً  اثخينً أن يكون -6

 النار.

 .ال يكون لباس شهرةأن -7
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 يلفت أنظار الرجال. أن ال يكون مزينًا يف نفسه بحيث-8

 هناك بعض اآلداب والسنن المتعلقة باللباس يف اإلسالم، وفيما يأتي بيان جانب  منها:

 ؛ فإن اهلل جميل يحب الجمال.ارتداء المالبس الجميلة دون إسراف  -1

 قول ما ورد من األدعية عند لبس الثوب الجديد.-2

 البس ذات اللون األبيض.استحباب لبس الم-3

 التواضع يف الملبس.-4

 التجّمل عند مقابلة الناس، وعند الخروج للجمعة.-5

 والنعال، والتياسر عند خلعها. التيامن عند ارتداء المالبس-6

 .الحرص على نظافة المالبس-7

 لبس األبيض من الثياب للرجل.-8

 املبحث الثامن: الزينة:

الزينة  يف واألصل فة، واإلنسان مفطور على حب ذلك،اإلسالم دين الجمال، والنظا

وقد [. 32]األعراف:  ڤىئ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ يئٿلقوله تعالى:  ؛اإلباحة

 رخص للمرأة ما لم يرخص للرجل مراعاة ألنوثتها. 

كل زينة أباحها الشرع، وأذن فيها للمرأة، مما فيه جمال للمرأة وعدم  زينة مباحة:-1

ضرر بالشروط المعتبرة، ويدخل يف ذلك: لباس الزينة، والحرير، والحلي والطيب، 

 .المباحة ووسائل التجميل الحديثة

وهي كل زينة رغب فيها الشارع، وحث عليها ويدخل يف هذا القسم  مستحبة: زينة-2

 سنن الفطرة: كالسواك، ونتف اإلبط، وتقليم األظافر، واالستحداد، ونحو ذلك.



 246الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الثامن: الزينة:/طعمة، واألشربة، واللباس، والزينة.الباب السابع: فقه األ

 

وهي كل ما حرم الشرع وحذر منه مثل: النمص ووصل الشعر، أو كان  زينة محرمة:-3

 فيه تشبه بالرجال، أو بالكفار.

 استثناء، وكالهما تشريع.  تركالو األخذ بالتزين هو األصل-1

 . .فاألخذ بها كما يف الصالة، والجمعة، واألعياد، وعند األفراح، والضيافة.

داد للمرأة حويف فترة اإلحرام بالحج، وفترة اإل كما يف االستسقاء ال ينايف النظافة وتركها

 التي مات عنها زوجها.

تشبه أحد الجنسين  اال يكون فيهن أ هي:و الشرعية؛ضوابط الالزينة مباحة وفق -2

ال ن أ بر،كِ ال يصاحبها ن أ شهرة،ال يكون فيها ن أ بالكفار،ال يكون فيها تشبه ن أ باآلخر،

 تغيير لخلق اهلل. أن ال يكون فيها إسراف،يقع فيها 

 األظافر،يم وتقل إزالته،عر أو بقص الش قبل الدخول فيه يستحب لمريد اإلحرام التزين-3

ا كم يطول،أو كان الزمن الذي يفصل بين عقد اإلحرام واإلحالل منه  ذلك،إن احتاج إلى 

، حناءرجيل الشعر ودهنه وخضابه بالالتزين بته يباح لالبدن. ويستحب له التطيب يف 

 بالحلي للمرأة.وكذلك التزين 

التزين له، وإن طلب منها ذلك وجب يستحب للزوج التزين لزوجته، كما يستحب لها -4

 ، وله أن يأذن لها بتركها.لتركها الزينة هاتأديبوله  ؛عليها

 تركه،بوما تتضرر  الزوجة،يجب على الزوج من مؤونة زينة زوجته ما يحصل به نظافة -5

أو كانت الزوجة قد اعتادت ذلك يف بيت  بذلك،مع حصول النظافة بدونه إن جرت العادة 

 بتركه.وال ضرر عليها  واالستمتاع،وال يجب عليه ما كان للتلذذ  أهلها،

وبالسواد خالف، وفيه  د سنة؛مكروه، وصبغه بغير السوانتف الشيب من الشعر -6

المواجهة كالحروب حروب غش والخداع، ويستحب للمعركة يف تفصيل: يحرم لل

 ، ويكره يف غيرهما.بالسيف
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 من غير ضرورة.المرأة ويحرم على  رأسه،يباح للرجل حلق شعر -7

 كان.صورة القزع مكروه بأي -8

م عليها ويحر بالكافرات،ما لم يكن يف ذلك تشبه  وتجعيده،يباح للمرأة قص شعرها -9

ى جمعه وجعله يف أعل ويحرم ،بشعر إنسان أو ما يشبهه؛ لما يف ذلك من التدليسوصله 

 ، وإال فال.تتزين لزوجها جازت لها الباروكة عيب، أوومن كان بها  لرأس؛ا

ويلحق بالنمص الحلق  أذية،ما لم يحصل بالشعر ضرر أو  محرم،نمص الحاجبين -10

وأما التشقير بالتلوين والرموش الصناعية وعدسات العيون فجائزة إذا لم يكن  والحف؛

 ضرر وال غش. 

 نساء.بالما لم يكن فيه تشبه  للرجل،وكذلك يباح  جسدها،يباح للمرأة إزالة شعر -11

 أة،والمرللرجل  مستحب-ملسو هيلع هللا ىلص-باإلثمد على الصفة المذكورة عن النبي االكتحال -12

 صائًما.ولو كان المرء  ذلك،ويباح ما عدا 

 غيرهما.ويباح اتخاذها من  والفضة،يحرم اتخاذ آلة االكتحال من الذهب -13

ما لم يكن على هيئة تحاكي بها  الحديثة،يباح للمرأة التزين بأدوات التجميل -14

 بّين.أو يكن يف هذه المستحضرات ضرر  الكافرات،

 على ويحرم، ولو كانت حائًضا أو محرمة وقدميها،يباح للمرأة خضاب كفيها -15

 .ذلك الرجل

باح عدا الخاتم وي بالفضة، فيماوكذلك التحلي  بالذهب،يحرم على الرجل التحلي -16

التحلي بها  ن يفما لم يك ونحوه،وبالحديد  الثمينة،والتحلي بالجواهر  بالفضة،له التختم 

 خالف.واإلثم على وليه إن  الحكم،ويلحق الصبي به يف  بالنساء،تشبه 

 رف.تسما لم  معين،دون تقييده بقدر  الحلي،يباح للمرأة التحلي بشتى أنواع -17

فيكره  والوسطى،ما عدا السبابة  كان،وبأي إصبع  شاء،يباح للرجل التختم بأي يد  -18

 األفضل.وإن تختم بالخنصر فهو  بهما،له التختم 
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ويتبع ذلك مقصد ، للحاجة إلى معرفة الوقت لبس الساعة يف اليمين أو الشمال-19

كم التيامن؛ فإن التيامن حالتكريم ووبابها من المصالح المرسلة، وليس من باب الزينة، 

خاص بالبدء، فيما يفعل يف الجهتين كالوضوء ولبس النعال وترجيل الشعر، وليس 

وام كما هو يف لبس الساعة، فلبسها يف الشمال أحفظ لها، وأيسر؛ لكثرة العمل الد

 مين، وليس من باب التشبه بالكفار؛ فكثير منهم يلبسها يف اليمنى.بالي

وهي مما ال يمكن  أحد؛بدى لكل زينة ظاهرة ت   قسمان:زينة المرأة باعتبار إبدائها -20

إال للزوج والمحارم والنساء على تفاوت  ىوزينة باطنة ال تبد الظاهرة،إخفاؤه كالثياب 

 لهم.فيما يبدى 

وصوت  بالقول،ومن ذلك الخضوع  بالصوت،يحرم على المرأة إبداء زينتها -21

 الصّرار.وصوت الحذاء  ونحوه،الخلخال 

ون وهي الجلباب والرداء د الثياب،يباح للمرأة الكبيرة التي قعدت عن النكاح وضع -22

 زينة.إبداء 

إن كان له  يراعى إزالته عند كل وضوءوإن لم يكن فيه مضرة  ،طالء األظافريجوز -23

 غسل ليصل الماء إلى البشرة. جرم عازل، في

الحبة السوداء، وزيت الزيتون وعسل عن طريق العالج ك التزين والتجمل بالمطعوم-24

المراهم  خرى مصنعة مثليف مواد أ داخاًل  ا المطعومإذا كان هذجائز  ...النحل

 .كفال بأس بذلللنعمة مما ال يعد امتهاًنا  فإن احتيج إليه اوالمحاليل، وأما إذا كان خالًص 

 التزين عبر العمليات التجميلية سيأتي مفصاًل يف فقه الطب.-25

 تزيين المنزل:-

 ي راعى يف تزيين المنزل شروط:   

 ، إال ما كان ممتهنًا.لذوات األرواحال يوجد يف هذه الزينة صور  أن -1
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 ، واألصنام.ألدبباوالمناظر المخلة  محرمات، كالصلبانتخلوا تلك الزينة من  أن-2

 يحل وضع الحيوانات المحنطة، وال التماثيل. ال-3

 ال يجوز التزيين لها بالذهب أو الفضة.-4

 المساجد:  تزيين-

أعالم  ونحوه، إنما تكون زينتها مما ال ال يصح تزيين المساجد بما يشغل المصلين من 

 ، ويجوز زخرفتها بأسماء اهلل الحسنى، واآليات القرآنية.يشغلهم

  



 .ق بهوما يتعل يف سبيل اهلل اجلهاد :الباب الثامن
له صلة بفقه العبادات وفقه الحكم؛ ولهذا وضعناه وسًطا بينهما، وهو إلى  الجهاد

 ، كاآلتي:مباحث (3)، وفيه لعبادات أقربا

 :يف سبيل اهلل اجلهاد :املبحث األول

 الجهاد لغة: بذل الجهد والطاقة والوسع. 

من أجل إعالء كلمة اهلل، وإحقاق الحق، ودفع بذل الجهد والوسع هو  ويف االصطالح:

وقطاعي الطرق،  الباطل، ودرء الظلمة والكفار والمنافقين والبغاة والمرتدين

 ...والعصابات اإلجرامية

أي: أعاله، وسمي  .]صحيح: حم، ت[ .-ملسو هيلع هللا ىلص-الجهاد ذروة سنام اإلسالم، كما سماه النبي 

بذلك؛ ألنه يعلو به اإلسالم ويرتفع ويظهر، وقد فّضل اهلل المجاهدين يف سبيله بأموالهم 

النساء بعد قليل، واآليات واألحاديث وأنفسهم، ووعدهم الجنة، كما سيأتي يف آية سورة 

 يف فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة.

 سامية وغايات نبيلة، من ذلك:فقد شرعه اهلل سبحانه ألهداف 

شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة األوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة اهلل -1

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ يئڭوحده ال شريك له، قال تعالى: 

 [.39]األنفال:  ىئٴۇ ۈ

 ٻ ٻ ٱ يئ :كما شرع إلزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها، قال تعالى-2

 [.39]الحج:  ىئ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ
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: تعالىوفهم، واالنتقام منهم، قال كما شرع الجهاد؛ إلذالل الكفار، وإرغام أن-3

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱ

 [.14]التوبة:  ڀىئ

 ينقسم الجهاد يف سبيل اهلل إلى قسمين:

وهذا أعظم أنواع  حتى يكون الدين كله هلل. : جهاد الدعوة إلى اهلل بين الناس،األول

الجهاد، وأعظم من قام به األنبياء والرسل، وهو جهاد حسن لذاته، وهو مقصد بعثة 

 :الىقال تع ؛س، ويعبدون ربهم وحده ال شريك لهاألنبياء والرسل، وبسببه يؤمن النا

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ يئہ

 والقلم. واللسان أكثر ما يكون بالمالالجهاد وهذا  [.52-51]الفرقان:  ۇىئ

وهو بذل النفس والمال من أجل إعالء كلمة اهلل، حتى ال تكون  :اهلل سبيل يف القتال: الثاين

 األنبياء، وإنما ف رض علىولم ي فرض هذا الجهاد على جميع  ؛ويكون الدين كله هلل فتنة،

 بعضهم كداود وسليمان وموسى عليهم الصالة والسالم.

رضي اهلل  وأصحابه-ملسو هيلع هللا ىلص-وأفضل من جاهد هذا الجهاد سيد األنبياء والمرسلين محمد 

 عنهم، وهو المقصود هنا.

وهذا الجهاد حسن لغيره؛ ألنه يفتح أبواب الدعوة، والدعوة تفتح أبواب الهداية، 

 أبواب الجنة. وكالهما يفتح

على مجاهدة على فعل الطاعات، وترك المعاصي والسيئات، ووهو  :النفس جهاد-1

 . دعوة إليه، والصبر على األذى فيهتعلم الدين، والعمل به، وال

 على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشهوات. مجاهدتهوهو  :الشيطان جهاد-2
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 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ يئڦتعالى: قال 

 [.6]فاطر:  چىئ

الظلم، والصدع بكلمة الحق يف وجوههم، وذلك بردعهم عن  ة:الظلمجهاد الحكام -3

ائِر  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-وهو أفضل الجهاد؛ لقوله ل ط ان  ج   ِعن د  س 
ل  د  ة  ع  ِلم  اِد ك  ل  ال ِجه  ]صحيح:  (أ ف ض 

ِة ): -ملسو هيلع هللا ىلص-قولهل وشهادته أفضل شهادة بعد حمزة؛ .ع، حب، ك[ م  ال ِقي ام  اِء ي و  د  ه  ي د  الشُّ س 

ه   ت ل  ق  ، ف  ه  ر  أ م  اه  و  ن ه  ائِر ، ف  ام  ج  ام  إِل ى إِم  ل  ق  ج  ر  طَِّلِب، و  ب ِد ال م  ة  ب ن  ع  ز  م     .]حسن: طب، ك[ (ح 

ويكون باليد إذا قدر، فإن عجز فباللسان، فإن عجز  المنكرات:أصحاب  جهاد-4

 تعالى: قال اهلل ؛الحال والمصلحة حتى ال تحصل فتنةفبالقلب، ويكون بالحكمة حسب 

 ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ يئہ

ِعيد   [.125]النحل:  ۋىئ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ن  أبِي س  ع  و 

ِمع ت   : س  ال  ن ه  ق  ِضي  اهلل  ع  ِري  ر  د  ول  اهللالخ  س  رً ): ي ق ول  -ملسو هيلع هللا ىلص- ر  ن ك  م  م  أى ِمن ك  ن  ر   ام 

بِهِ  ل  بِق  ت طِع  ف  إِن  ل م  ي س  انِِه، ف  بِِلس  ت طِع  ف  إِن  ل م  ي س  ه  بِي ِدِه، ف  ي ر  ي غ  ل  ع  ف  لِك  أض  ذ  انِ ، و    .]م[( ف  اإِليم 

ويكون بالقلب واللسان والنفس والمال، قال اهلل تعالى:  :والمنافقين الكفار جهاد-5

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ يئھ

 ٻ ٻ يئٱ وقال تعالى: [.15]الحجرات:  ۋىئ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ

 [.9]التحريم:  ڀىئ ڀ ڀڀ پ پپ پ ٻ ٻ

، العودة إلى اإلسالم ويخيرون على الترتيب بين :اإلسالم عن المرتدين ضد جهادال-6

ن  اب  ، فأو القتال م   نع  ن ه  ِضي  اهلل  ع  بَّاس  ر  ول  ع  س  ال  -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل ا أنَّ ر  ن  ): ق  ت   م  اق  ل  ِدين ه  ف  ( ل وه  ب دَّ

  .]خ[

، ويثيرون الفتنة، العادل وهم الذين يخرجون على إمام المسلمين :البغاة ضد جهادال-7

 ڱ ڱ ڱ ڱ يئڳ تعالى:قال  ؛فتنتهم قاتلهم، لتخمد فإن رجعوا وإال
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 ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں

رات:  ۆىئ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ج   [.9]الح 

الخروج من قبل الحاكم ضد دين الشعب، كما ابتليت به األمة، يف هذه الحقبة  وقد يكون

ب الخونة والعمالء للغرب حكاًما، فعمدوا على نقض من الحكم الجبري،  حيث  ن ص 

حيث ألغى الخالفة، وسن ما فعل مصطفى كمال أتاتورك عرى اإلسالم ليهدموه، ك

... فهذا ، وسحل المصلينم الحجابرَّ قوانين العلمانية، وحارب تعاليم اإلسالم، وج  

ل  ) :-ملسو هيلع هللا ىلص- يجب معصيته؛ لقوله ن  د خ  م  ، ف  ون  ي ظ ِلم  ِذب ون  و  اء  ي ك  ر  م 
ون  ب ع ِدي أ  ت ك  ا س  ه  إِنَّ

م   ه  ان  أ ع  ، و  بِِهم  م  بِكِذ  ه  ق  دَّ ، ف ص  ي ِهم  ل  اِرد  ع  ل ي س  بِو  ت  ِمن ه  و  ل س  ي س  ِمن ي، و  ل  ، ف  ِمِهم  ل  ل ى ظ  ع 

و   ه  ا ِمن ه ، و  ن  أ  و  ِمن ي و  ه  ، ف  ِمِهم  ل  ل ى ظ  م  ع  ِعن ه  ي  ، و  ِذبِِهم  م  بِك  ه  ق  د  ن  ل م  ي ص  م  ، و  ض  و  ل يَّ ال ح   ع 

ض   و  ل يَّ ال ح  اِرد  ع  ا ال  ) :-ملسو هيلع هللا ىلص- ولقوله ]صحيح: حم، ت، ن[، (و  ِصي ِة اهللِ، إِنَّم  ع  ة  فِي م  اع   ط 

وِف  ر  ع  ي ال م 
ة  فِ  .أدلة كثيرة يف هذا البابو ]ق[.( الطَّاع 

بقاؤه إلى الردة  ياألمة قلعه وخلعه وإال سيؤد فهذا الصنف من الحاكم يجب على 

الجماعية، وتحريف الدين، كما شاهدناه عندما اعتنقت شعوب االشتراكية تبًعا لحكامها 

العلمانية، وأخرى القومية... ونحو ذلك من خروج األنظمة اعتنقت أخرى هي كفر، وو

 ، يف ظل غفلة وجهل منها. شعوبها الحاكمة على دين

 ، ويفالعدل ففي األولى مع الحاكم ويف الحالتين يجب الوقوف مع الحق ضد البغاة؛

 الباطل. ، ولو وقع قتال فالبغاة هم أهلالمسلم المحتسب الثانية مع الشعب

، وهم المفسدون يف األرض :، وعصابات اإلجرامالطريق قطاع ضد جهادال-8

 وستأتي التفاصيل يف حد الحرابة. .والمقلقون للسكينة العامة

 ينقسم إلى نوعين: وهو جهاد الكفار-الجهاد بمعناه الخاص  
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وهو أن يطلب المسلمون الكفار يف عقر دارهم،  النوع األول: جهاد الطلب واالبتداء،

ويدعوهم إلى اإلسالم، فإن لم يقبلوا الخضوع لحكم اإلسالم، ولم يقبلوا دفع الجزية، 

إذا قام به من يكفي سقط اإلثم عن الباقين وصار  ،بهذا المعنى فرض كفاية وهوقاتلوهم، 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱيف حقهم سنة؛ لقوله تعالى: 

 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

فقد دلت هذه  [.95]النساء:  ڄىئ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ

اآلية على أن الجهاد فرض كفاية، ال فرض عين؛ ألن اهلل فاضل بين المجاهدين 

ولو كان الجهاد فرض  ؛وعد الحسنى وهي الجنة والقاعدين عن الجهاد بدون عذر، وكاًل 

 ائ ى ى يئېلقوله تعالى: و؛ عين الستحق القاعدون الوعيد ال الوعد

وهذا  [.122]التوبة:  ېئىئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ

 الجهاد يحتاج إلى إذن اإلمام بخالف جهاد الدفع فإنه ال ي شترط.

وهو يف حال نزل الكفار يف بالد المسلمين، واستولوا عليها،  النوع الثاين: جهاد الدفاع،

ّد شّرهم،  أو يف حال تجّهزوا لقتال المسلمين، فإّنه يجب على المسلمين قتالهم حتى ي ر 

 كل بقدر استطاعته. ذا المعنى فرض عين  على المسلمينالجهاد بهوويندفع كيدهم، 

 فيصير فرض عين على المسلم وهي: دهناك حاالت يتعين فيها الجها

ونزلوا بها، أو حصروها، تعين قتالهم،  الحالة األولى: إذا هاجم األعداء بالد المسلمين،

 ضررهم، على جميع أفراد المسلمين.ودفع 

ان، تعين الجهاد،  الحالة الثانية: إذا حضر القتال، وذلك إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفَّ

 يئۆتال االنصراف، والتولي من أمام العدو؛ لقوله تعالى: وحرم على من حضر الق

ه  [،15]األنفال:  ۉىئ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ولعد 
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ولكن يستثنى من التولي المتوعد  .]ق[التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات -ملسو هيلع هللا ىلص-

لقتال، أي: يذهب لكي يأتي بقوة أكثر.  اعليه حالتان: األولى: إذا كان المتولي متحرفً 

 ئة من المسلمين تقوية ونصرة لها.إلى ف اوالثانية: أن يكون متحيزً 

 ڃ ڄ يئڄلقوله تعالى:  الحالة الثالثة: إذا عينهم اإلمام واستنفرهم للجهاد؛

 ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ

نفرتم )وإذا است  : -ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  [،39- 38]التوبة:  ىئ ڳ ڳ گ گ گ

  .]ق[فانفروا( 

 فإنه يتعيَّن عليه الجهاد. الحالة الرابعة: إذا احتيج إليه،

 
ة شروط، وهي: اإلسالم، والبلوغ، والعقل، والذكورية، تيشترط لوجوب الجهاد س

 واالستطاعة المالية والبدنية، والسالمة من األمراض واألضرار.

فال يجب الجهاد على الكافر؛ ألنه عبادة والعبادة ال تجب عليه، وال تصح منه، وألنه  -

ال يتوافر فيه اإلخالص واألمانة والطاعة، فال يؤذن له بالخروج مع جيش المسلمين؛ 

: قال: ال، قال )تؤمن باهلل ورسوله؟(المشرك الذي تبعه يف بدر:  للرجل-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله 

  .]م[( )فارجع فلن أستعين بمشرك

وكذلك ال يجب على الصبي غير البالغ؛ ألنه غير مكلف، ولحديث ابن عمر رضي اهلل  -

أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم  يوم-ملسو هيلع هللا ىلص-عنهما: أنه عرض نفسه على رسول اهلل 

  .]ق[يجزه يف المقاتلة 

عنه القلم، وليس من أهل وكذلك المجنون ال يجب عليه الجهاد؛ ألنه مرفوع  -

 ف.التكلي
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لحديث عائشة رضي اهلل عنها قالت: يا رسول اهلل هل على ؛ وال يجب على المرأة -

ويف لفظ: نرى  .]صحيح: حم، جه[ )جهاد ال قتال فيه: الحج والعمرة(النساء جهاد؟ فقال: 

  .]خ[)لكن أفضل الجهاد حج مبرور( الجهاد أفضل العمل، أفال نجاهد؟ فقال: 

يستطيع حمل السالح لضعف أو كبر، وكذلك الفقير  وغير المستطيع، وهو الذي ال -

عن نفقة عياله ال يجب عليهم الجهاد؛ لقوله تعالى:  الذي ال يجد ما ينفق يف طريقه فاضاًل 

 [.91]التوبة:  ىئ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ يئ

وكذلك من به ضرر أو مرض أو غير ذلك من األعذار ال يجب عليه الجهاد؛ ألن العجز 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ يئڇينفي الوجوب، ولقوله تعالى: 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک يئکله تعالى: ووق [.17]الفتح:  ڑىئ ژ

 [.91]التوبة:  ىئڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 إذا كان فرض عين أو فرض كفاية وهي: هناك أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد

با الجنون- 2، 1 )رفع القلم عن ثالثة: عن المجنون حتى يفيق، : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛والص 

]صحيح: حم، د ت، جه، مي، حب، ك، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم( 

   .هق[

 ذكره.  األنوثة: فال يجب الجهاد على األنثى. وقد سبق-3

ى البدين، والعجز المالي، والمرض، وعدم سالمة بعض األعضاء كالعم الضعف- 5،4

 والعرج الشديد، وقد سبق ذكرها.

؛ لحديث ابن عمرو رضي اهلل اعدم إذن األبوين أو أحدهما، إذا كان الجهاد تطوعً -6

قال: )أحيُّ والداك؟( فاستأذنه يف الجهاد، فقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-عنهما قال: جاء رجل إلى النبي 

فبر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية يف هذه  .]ق[ )ففيهما فجاهد( نعم، قال:

م فرض العين. فإذا تعيَّن الجها  د فليس لهما منعه، وال إذن لهما.الحالة، فيقدَّ
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ي ن الذي ال يجد له وفاًء إذا لم يأذن صاحبه، وكان الجهاد تطوعً -7 : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛االدَّ

 فإذا تعيَّن الجهاد فال إذن لغريمه. .]م[ شيء إال الدين()القتل يف سبيل اهلل يكفر كل 

الِم الذي ال يوجد غيره يف البلد؛ ألنه لو قتل الفتقر الناس إليه؛ إذ ال يمكن ألحد -8 الع 

لحاجة  اأن يحل محله، فإذا كان ال يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه الخروج للجهاد نظرً 

 المسلمين له.

 :رى والغنائم: يف األساملبحث الثاني

يَّر  فيهم بما فيه مصلحة اإلسالم   ي خ  أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى اإلمام، ف 

والمسلمين بين: القتل، واالسترقاق، والمّن بغير عوض، والفداء إما بمال أو منفعة أو 

أسير مسلم، أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي، ويصيرون كجملة المال 

 ذلك. عن-ملسو هيلع هللا ىلص-لنهيه  ؛خير فيهم اإلمام، وال يجوز قتلهموال ي يضمون إلى الغنيمة،

 [.5]التوبة:  ىئ ھ ھ ھ ھ يئقوله تعالى:  والدليل على القتل -

]األنفال:  ىئې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ يئۈوقوله تعالى: 

 وفدائهم،م بدر كان أولى من أسرهم فأخبر اهلل سبحانه أن قتل المشركين يو [.67

دخل عام الفتح وعلى رأسه -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول اهلل-رضي اهلل عنه-أنس بن مالك ولحديث

  .]ق[لوه( )اقتالمغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: 

 رجال بني قريظة.-ملسو هيلع هللا ىلص-وقتل

قريظة  يف قصة بني-رضي اهلل عنه-بي سعيد الخدريوالدليل على االسترقاق: حديث أ-

  .]خ[فحكم أن تقتل المقاتلة، وتسبى الذرية  معاذ،على حكم سعد بن  لما نزلوا

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ يئڇوالدليل على المّن والفداء قوله تعالى: -

وينبغي  [.4]محمد:  ىئگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
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لْلمام أن يفعل األصلح للمسلمين من هذه الخصال؛ ألن تصرفه لغيره، فلزم أن يكون 

 تخييره للمصلحة.

 
بقتال، على وجه يكون فيه إعالء كلمة اهلل  الما يؤخذ من أموال الكفرة قهرً  اسم الغنيمة:

 ألنها زيادة يف أموال المسلمين.؛ -لجمع نف-وتسمى أيًضا: األنفال  تعالى،

 خب حب يئجب ىئ حئمئ جئ ی ی يئیواألصل يف مشروعيتها قوله تعالى: 

األمم السابقة،  دون-ملسو هيلع هللا ىلص-وقد أحل اهلل الغنائم ألمة محمد [. 69]األنفال:  ىبىئ مب

ب ِلي( : -ملسو هيلع هللا ىلص-قال   ق 
د  لَّ أِل ح  ل م  ت ح  ، و  ن ائِم  أ ِحلَّت  لِي  ال غ    .]م[)و 

 موال المنقولة، واألسرى، واألرض.وتشمل الغنائم: األ

 خمسة أسهم:وذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على 

 الغنيمة يخرجه اإلمام أو نائبه. اإلمام، وهو خمسالسهم األول: سهم 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ يئٻويقسم هذا الخمس على ما بيَّن اهلل يف قوله: 

وقد  ،[41]األنفال:  ٺىئ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 أقسام: افتراض حصولها فيقسم الخمس ستة توقفت المغانم منذ فترة، وعلى

وذلك ؛ ةالمصالح العامالبر و وجوهينفق يف -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي قرابةسهم اهلل ورسوله و-3،2،1

يعطاهما  (ڀ ڀ ڀ)أي وجوه البر،  (پ پ پ)أن المقصود بقوله: 

مت عليهما لمقاصد شرعية؛  -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي ر  هل فله ولقرابته تعويًضا عن الزكاة التي ح 

؛ ت ويف قد-ملسو هيلع هللا ىلص-النبيف؛ ؛ فإن قلنا ألنه نبي  أو ألنه حاكم ألنه نبي   هذا السهمل هاستحقاق

ث؛والنبي ال  يِن؛ جميًعا؛  قرابته أيًضا يت  وت وف   يور  تثبت ابة وذلك أن القرفلم يعودا موجود 

ذا ؛ فإالدرجة الرابعةإلى تمتد بأربعة أمور هي: النسب والمصاهرة والرضاع والوالء، و

د   ال  والحكم متعلق بالقرابة وهي تختلف عن النسل والساللة؛لم يوصف بالقرابة،  ب ع 
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،  -ملسو هيلع هللا ىلص-بني هاشم، أو نسل أصهاره من نسلاآلن  ن جاءم  ف وبينهما فرق كبير؛الساللة؛ ب

ن ن أو م  ال يوصفون بقرابة النبي نسل مواليه فإنهممن رضع منهم كبني سعد، أو نسل م 

اة، الزكمسألة تحريم  وأيف هذه المسألة،  وال تعنيهم أحكام القرابة، سواءلبعدهم، ؛ ملسو هيلع هللا ىلص

 أحكام. من-ملسو هيلع هللا ىلص-ابة النبيأخذ الصدقات، وما تعلق بقر وأ

 .كفقير المسلمين وغنيهم كغني المسلمين ففقيرهم ؛اآلن هؤالءوأما ساللة 

عت    ،س من مال كل مسلم خاصم  الخ   أخذِ حقَّ ساللة بني هاشم لنفسها  بعض   وقد شرَّ

ار والرهبان الذين يأكلون أموال ومن أموال المسلمين العامة؛ فهم بذلك أشبه باألحب

كم أساؤوا إلى اإلسالم! وإلى  .بالباطل، ويصدون بها عن سبيل اهلل؛ قاتلهم اهللالناس 

 نبي اإلسالم!

ة، إلدارة األموإن قلنا ألنه حاكم، فيبقى هذا السهم للحاكم وقرابته؛ ألن الحاكم متفرغ 

 وعليه التزامات مالية كبيرة.

ى، ويعم ذلك الغني منهم كان أم أنث اوهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، ذكرً  :اليتامى-4

 والفقير.

 ويدخل فيهم الفقراء هنا. المساكين:-5

 وهو المسافر الذي انقطعت به السبيل، فيعطى ما يبلغه إلى مقصده. السبيل: ابن-6

لكل من شهد الوقعة: من الرجال  فتكون-أخماسأربعة -وأما باقي السهام األربعة 

كان  اقتال سواء باشر القتال أو لم يباشر، قويً البالغين، األحرار، العقالء، ممن استعد لل

)الغنيمة لمن شهد الوقعة( : وله حكم الرفع –اهلل عنه  رضي-لقول عمر  ؛اأو ضعيفً 

   .]صحيح: رز، شيبة، هق[

، اواحًد  ًماسه-رجلهالذي يقاتل على -عطى الراجل أن ي  تقسم الغنائم ب كيفية التقسيم:

أسهم، سهم له وسهمان لفرسه؛ لحديث  ثالثة-فرسهالذي يقاتل على -ويعطى الفارس 

للفرس سهمين، وللراجل يف النفل:  قسم-ملسو هيلع هللا ىلص-ابن عمر رضي اهلل عنهما: أن رسول اهلل 
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)جعل للراجل سهًما واحًدا، وللفارس فعل ذلك يف خيبر -ملسو هيلع هللا ىلص-وألن النبي  .]ق[سهًما 

وأما النساء  ل.وذلك ألن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراج .]خ[ثالثة أسهم( 

ة وال يقسم لهم؛ وإذا كانت الغنيم ، فيعطون قلياًل تطييًبا،الوقعة والصبيان إذا حضروا

ي ر اإلمام بين قسمتها بين الغانمين، ووقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها  اأرًض  خ 

ام، ، فيؤخذ منه ذلك كل عاأم ذميًّ  ايؤخذ ممن هي بيده، سواء أكان مسلمً  امستمرً  اخراًج 

 وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة.

، والمقاتلون الخيل من وسائل الحرب لم تعدلقد تغيرت أنظمة الحرب الحديثة؛ ف

يقاتلون بأسلحة الدولة، ويف جيوش نظامية لها ميزانية ضخمة، والمغانم ليست أسلحة 

شخصية يف الغالب، وإنما دبابات وطائرات، ومطارات، وسفن وصواريخ... فوجب أن 

 كالتالي:تقسم 

 من قتل قتيالً فله سلبه.-1

ي( ويؤخذ نصف إلى بيت المال )المصرف المركز بعد السلب ي ذهب بالباقي-2

)وهو أربعة أقسام الغنيمة ونصف ، والباقي ابن السبيلو المساكينو ليتامىل الخمس

 ينفق يف المصالح العامة.الخمس( 

 
الفيء: ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كاألموال التي يهرب الكفار 

 عند علمهم بقدوم المسلمين. اويتركونها فزعً 

فهو يف مصالح المسلمين بحسب ما يراه اإلمام كرزق القضاة، والمؤذنين،  صرفه:أما م

 قال:مصالح المسلمين؛ لما ثبت عن عمر واألئمة، والفقهاء، والمعلمين وغير ذلك من 

يه المسلمون عل لم ي وِجف مما-ملسو هيلع هللا ىلص-كانت أموال بني النضير مما أفاء اهلل على رسول اهلل 
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، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم خاصة-ملسو هيلع هللا ىلص-بخيل وال ركاب، فكانت لرسول اهلل 

اع ر   .]ق[عدة يف سبيل اهلل عز وجل.  والسالح-أي الخيل-يجعل ما بقي يف الك 

ولهذا ذكر اهلل تعالى كل فئات المسلمين يف معرض بيان مصارف الفيء فقال سبحانه 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ يئڈوتعالى: 

 .[7]الحشر:  ىئں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 :ناهلدنة والذمة واألماو واملعاهدات املفاوضات: يف املبحث الثالث

وي ة  واّتفاق  هي المفاوضات:  تعريفها:- ول إلى ت س  ص  مبادلة  الّرأي وتقليب ه بين طرفين للو 

 .على أمر  ما

 بنود معينة. والمعاهدة: هي اتفاق بين طرفين على

مع -ملسو هيلع هللا ىلص-قد تفاوض النبي الجواز؛ فالمفاوضات يف  األصل  ا ودليل ذلك: ممشروعيته-

ولم تزل الرسل والمراسالت بينهم للتفاوض على  ،كفار قريش إبَّان صلح الحديبية

هم، وتفاوض  ل ذلك قب-ملسو هيلع هللا ىلص-الصلح، وأرسل لهم عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ليفاوض 

 صار األحزاب للمدينة.مع رؤساء غطفان يف وقت ح

 ت.محادثامفاوضات والمعاهدات ال تحصل بدون و

 :المفاوضات والمعاهداتضوابط من 

 .تحقيق المصلحة ودرء المفسدةهو والمعاهدات الهدف العام من المفاوضات -1

ة وعزٍّ وتمكين، فال يجوز لهم التنازل يف المفاوضات عن  إذا-2 كان المسلمون يف قوَّ

 ں ں ڱ ڱ يئڱشيء ِمن الحقوق أو الواجبات، ويدّل على ذلك قوله تعالى: 

 [.35]محمد:  ڻىئ ڻ

، فإّن التفاوض  يف هذه الحال يكون وفق  إذا-3 فقه "كان المسلمون يف ضعف  وعجز  وِقّلة 

كن م  ه ِمن األحكام والمصالح الشرعية ودرؤه ِمن المفاسد "الم  ، فكلُّ ما أمكنهم تحقيق 
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زوا عنه كانوا معذورين يف العجز عنه، وما  وجب عليهم أن يحافظوا عليه، وما عج 

ه، وإن فّوت ما هو دون ه، وما تعارض ِمن المفاسد تعارض ِمن المصالح قّدم وا أعظم 

ه، وإن ارتكبوا ما هو أخفُّ منه.  دفعوا أعظم 

 .[16]التغابن:  ھىئ ہ ہ يئہقال تعالى: 

ًضا يكون المفاِوض  أن-4 وَّ ف  عالًما ، وواقعبال اخبيرً  صبوًرا ثقة مشاوًرا مخلًصام 

ع إلى المقصود، واإلقنا بأساليب الّتفاوض، وطرق الوصول ًاالخيارات المتاحة، عارفب

 .بالنّباهة وسرعة البديهة، وعمق الفهم ألغراض العدو ومناوراته ابه، متصفً 

 .بالنّزاهة والحياد ايتمتعوفال بد أن وسطاء  التفاوض عبر كان إذا-5

 البنود التي تتمخض عنها المفاوضات ملزمة لكل طرف مفاوض.-6

 تعريفها:-

 الهدنة لغة: السكون.  

عقد اإلمام أو نائبه ألهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن  :اوشرعً 

 تسمى: مهادنة، وموادعة، ومعاهدة.طالت، و

 :مشروعيتها ودليل ذلك-

معلومة بقدر الحاجة، سلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة ميجوز إلمام ال 

إذا كان يف عقدها مصلحة للمسلمين، كضعفهم أو عدم استعدادهم، أو غير ذلك من 

 یىئ ی ی ىئ يئىئلقوله تعالى:  ؛الح، كطمع يف إسالم الكفار ونحوهالمص

سنين،  مع الكفار يف صلح الحديبية عشر الهدنة-ملسو هيلع هللا ىلص-وقد عقد النبي  [.61]األنفال: 

 وصالح اليهود يف المدينة.

 لزوم الهدنة:-
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ا استقامو ها، ماتكون الهدنة التي عقدها اإلمام أو نائبه الزمة، ال يجوز نقضها وال إبطال 

 ٿ ٿ ٺ ٺ يئلنا، ولم يخونوا، ولم نخش منهم خيانة؛ لقوله تعالى: 

 [.1]المائدة:  ککىئ ڑ ڑ ژ يئژوقوله تعالى:  ،[7]التوبة:  ىئٿ

علينا، أو قتل مسلم، أو أخذ مال، انتقض  بقتال، أو مظاهرة عدو   فإن نقضوا العهد: -

 ھ ھ ہ ہ يئہالعهد الذي بيننا وبينهم وجاز قتالهم؛ لقوله تعالى: 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 [.12]التوبة:  ۆىئ

عهدهم وال يلزم جاز أن ننبذ إليهم وإن خيف منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك،  -

 ىئڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ يئڱتعالى:  ؛ لقولهالبقاء على عهدهم

أي: أعلمهم بنقض عهدهم، حتى تكون أنت وهم سواء يف العلم، وال يجوز  [.58]األنفال: 

 قتالهم قبل إعالمهم بنقض العهد.

 تعريفه: - 

 الذمة لغة: العهد، وهو األمان والضمان. 

بذل الجزية، والتزام  هو إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط :اوعقد الذمة اصطالًح 

 مت بها الشريعة اإلسالمية عليهم.أحكام الملة التي حك

 مشروعيته:-

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ يئچاألصل يف مشروعية عقد الذمة قوله تعالى:  

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ،[29]التوبة:  ڳىئ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
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فاقبل منهم وكف )ثم ادعهم إلى اإلسالم، فإن أجابوك حديث بريدة:  يف-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله 

  .]م[ عنهم ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية(

 ن تؤخذ منه الجزية؟م   -

تؤخذ الجزية من الرجال، المكلفين، األحرار، األغنياء القادرين على األداء، فال تؤخذ  

من العبد؛ ألنه ال يملك فكان بمنزلة الفقير، وال تؤخذ من المرأة والصبي والمجنون؛ 

م دماءه أهل القتال، وال تؤخذ من المريض المزمن، والشيخ الكبير؛ ألنألنهم ليسوا من 

 محقونة، فأشبهوا النساء.

ر على قرب نزول عيسى عليه السالم؛ حيث يعتمد والجزية لم تعد موجودة، وهذا مؤش

  عدم العمل بها شرًعا.

  موجب عقد الذمة: -

موالهم، وصيانة أعراضهم، يوجب هذا العقد مع الكفار: حرمة قتالهم، والحفاظ على أ

)وإذا لقيت : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛إيذائهم، ومعاقبة من قصدهم بأذى وكفالة حريتهم، وعدم

عدوك من المشركين فادعهم إلى ثالث خصال أو خالل، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم 

  .]م[ وكف عنهم(

 :تعريفه -

 األمان لغة: ضد الخوف. 

 لكافر على ماله ودمه مدة محدودة.تأمين ا وهو واصطالًحا:

  مشروعيته: -

 ى ى ې ې ې يئېتعالى:  قولهان األصل يف مشروعية عقد األم

 [.6]التوبة:  ىئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 وشروطه:  ؟ن يصحمَّ مِ  -
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)ذمة المسلمين : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛من المسلمين فرد مكلف مختاريصح عقد األمان من كل 

  .]ق[واحدة، يسعى بها أدناهم( 

  .]م[)قد أجرنا من أجرِت يا أم هانئ( : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛فيصح من المرأة

من  ا:وخاصًّ من اإلمام لجميع المشركين، أو من األمير ألهل بلده،  ا:ويكون األمان عامًّ 

 آحاد الرعية المسلمين لواحد من األعداء. 

ألحد أن يفعل ذلك  واألمان العام من تصرفات إمام المسلمين؛ ألن واليته عامة، وليس

 إال بموافقته.

)ال بأس  تك(، أور  ج  )أ   عليه من قول مثل: )أنت آمن(، أو ويقع األمان بكل ما يدل-

 عليك(، أو إشارة مفهمة.

هو الذي يطلب األمان ليسمع كالم اهلل ويعرف شرائع اإلسالم، فتلزم  والمستأمن:-

 إجابته لآلية السابقة، ثم يرد إلى مأمنه.

يلزم الوفاء بعقد األمان، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو  مان وما يلزم به:حكم األ-

 استرقاقه، وكذا االلتزام بسائر األمور المتفق عليها يف عقد األمان.

 ويجوز نبذ األمان إلى األعداء، إن خيف شرهم وخيانتهم. 

  



  



 فقه احلكم
 نظام احلكم يف اإلسالم:أركان : املبحث األول

 وقال: ،[44]المائدة:(  ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ) :تعالى قال-1

ڄ ڃ ) وقال: ،[45]المائدة:(   ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ) وقال: ،[47]المائدة:   (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

 [.50-49]المائدة:(   جب حب خب مب

 انية مؤكدات:مالحكم بما أنزل بثاهلل أكد األخيرتين ففي اآليتين 

 .ۋىئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ يئۆاألمر به، واألمر للوجوب وذلك يف قوله:  األول:

أن ال تكون بأهواء الناس وتشريعاتهم كما هو الحاصل يف القوانين الوضعية،  الثاين:

  .ىئ گ گ گ يئوذلك يف قوله: 

التحذير من عدم الحكم بما أنزل اهلل يف القليل والكثير والصغير والكبير، وذلك  الثالث:

 .ىئائ ائ ى ى ې ې ې ې يئۉيف قوله: 

وله:  قيفالتولي عن الحكم بما أنزل اهلل جرم كبير موجب للعقاب األليم وذلك  الرابع:

 .ىئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ يئەئ

 ىئ ېئيئالتنبيه بأن الذين ال يريدون الحكم بما أنزل اهلل فسقة، وذلك يف قوله:  الخامس:

 .یىئ ىئ ىئ
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 ی ی يئوصف الحكم بغير ما أنزل اهلل بالجاهلية، وذلك يف قوله:  السادس:

 وق رىء تبغون. .ىئجئ

: وذلك يف قوله كم اهلل هو أحسن األحكام وأعدلها؛تقرير المعنى العظيم بأن ح السابع:

 حكًما من اهلل. أحسن   د  ح  أي ال أ   حبىئ جب يئ ىئ يئمئ

 يئ ىئ يئمئأن مقتضى اليقين هو العلم والعمل بما أنزل اهلل، وذلك قوله:  الثامن:

 .مبىئ خب حب جب

أساسي يحتوي على مواد يرسم  يف دستور أو نظام الشرعية يمكن أن تصاغ األحكام-2

قوق ة، والحالدولفيها نظام الحكم، وطريقته، ومبادئه، ومقوماته، ومؤسساته، وسلطات 

 .والواجبات، ونحو ذلك

عالًنا ة إبصفته حاكًما لدولة المدين-ملسو هيلع هللا ىلص-التي أصدرها النبي تمثل وثيقة المدينة-3

ًنا لتنظيم شؤون الحكم يف الدولة اإلسالمية الناشئة، تضمنت جملة من دستورًيا مدو  

دستور إسالمي صياغة السنة النبوية من فالهامة، وعليه  ، والحقوقيةالنظامالمبادئ 

يحتوي على القواعد األساسية التي تبين شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، ومدى 

 سلطاتها إزاء األفراد.

والمصلحة،  رآن، والسنة، واإلجماع، والقياس،هي الق :اإلسالمي دستورال مصادر-3

 وسد الذريعة، واالستحسان، وشرع من قبلنا، واالستصحاب.

 وتفاصيله يف علم أصول الفقه. 

، وقسم والمواريث قسم مفصل كالحدود :الحكم الشرعي الوارد يف الوحي قسمان-4

  ، تستوعب جميع النوازل والوقائع.عبارة عن مبادئ عامة

 يف علم أصول الفقه.-أيًضا-وتفاصيله
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هم العلماء المجتهدون، ويستعينون بالخبراء من كل  اإلسالمي الدستورالذي يصيغ -5

 تخصص له عالقة.

ميع، من قبل الج واجب الطاعة والتنفيذويصبح الزًما، وصدوره ونشره تقنين البعد -6

 الراعي والرعية.

 طبًقا لقواعد علم أصول الفقه. النظامتفسر مواد -7

ولوائح تنظيمية لكل وزارة، ( أنظمة خاصة، الدستورتتفرع عن النظام األساسي )-8

 وسلطة.

فما  ؛جتهاد، وما ال يجري فيه االجتهادتعديل النظام اإلسالمي يتبع ما يجري فيه اال-9

يجري فيه االجتهاد )الظنيات وما ال نص فيه( يجوز تعديله، وتعديله تابع لموجبات تغير 

 للتعديل. عيات( غير قابلالفتوى، فيعاد تقنينه بناء ذلك، وما ال يجري فيه االجتهاد )القط

 كانت المذاهب الفقهية قديًما بمثابة دساتير تسير عليها الدول اإلسالمية-10

، ولم تواكب المتغيرات،  ث  بدعوى والشعوب، والذي حصل لها أنها جمدت ولم ت حدَّ

فبع دت  عن واقع الحياة حتى ت رك العمل بها إال ما كان من قسم سد باب االجتهاد؛ 

 يها التوقيف والوقائع فيها نادرة.ألن األصل ف العبادات؛

فإذا صيغت صياغة إسالمية جماعية صحيحة من قبل واآلن حلت محلها الدساتير، 

فع أنو أحسن هيهيئات ومؤسسات فقهية تضم العلماء المجتهدين العدول يف األمة؛ ف

  الذي كان عليه الناس من وجوه عديدة. من مسألة المذهب والتمذهب

ة، والشعب يف الدولة ال يمكن أن تقوم دولة من دون شعب يطبق عليه نظام الدول

 تكون من اآلتي:اإلسالمية، ي

 المسلمون: وهم الذين يدينون بدين الدولة.-1

 غير مسلمين: وهم أنواع:-2
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 ه.ووهم الذين يدخلون بالد اإلسالم بأمان طلب :المستأمنوناألول: 

-ملسو هيلع هللا ىلص-وذمة رسولهاهلل لهم ذمة  من غير المسلمينوهم المواطنون  أهل الذمة:الثاين: 

يف حماية أنفسهم وأمولهم وأعراضهم وحرياتهم من قبل كل مسلم.  وعهد المسلمين

 وعليهم واجبات تجاه ذلك.

 :قسمين أي الوطن الذي يعيش عليه الشعب، وتنقسم األرض كلها إلى

 شعبها مسلم أو هم األغلبية.وهي كل بقعة من األرض  :يةاإلسالم اريدال-1

 أن يكونوا دولة واحدة، وأمة واحدة كما أراد اهلل. والواجب على المسلمين 

 وهذه تنقسم إلى قسمين: ،يةار غير اإلسالمديال-2

 للمسلمين. الكافرة المعادية دولةوهي ال الحرب: دار-أ

عهود ومواثيق هم بالمسلمين بطالمسالمة، وتر الكافرةوهي الدولة  العهد: دار-ب

 يات، فتجري تلك العهود والمواثيق، ويحرم نقضها.واتفاق

 الدستور ه اللوائح، وما يخوله لهتنظمما ب صالحيته يف حدود رجال الدولة؛ كل   وهم

 .واألنظمة الموافقة للشرع اإلسالمي القانونو

 :مقواعد نظام احلكم يف اإلسالومزايا : الثانياملبحث 
:: املزاياأولً 
 كاآلتي: تميز نظام الحكم يف اإلسالم على غيره من األنظمة بمزايا عدة، أهمهاي

ولهذا أمر أن يكون الحكم بما أنزله، وأن من لم  ؛أي أنه نظام مصدره الرب الربانية:-1

 كافر وظالم وفاسق. فهوبما أنزله يحكم 

ون من ليك لم بالحكم به، فال يقدم وال يؤخر؛وهو نظام رباين الوجهة يتعبد الحاكم المس 

 السبعة الذين يظلهم يف ظله يوم ال ظل إال ظله.
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 أي أنه نظام عالمي لكل مكان وزمان إلى قيام الساعة. العالمية:-2

وعالقة أي يشمل كل جوانب النظام، من بيان لواجبات الحاكم والمحكوم  الشمول:-3

 ڄ ڦڦ يئڦقال تعالى:  سلمة مع غيرها من الدول وغير ذلك؛الدولة الم

 .[89]النحل: ڃىئ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

اقع عها ممكنة التطبيق يف وأي أن األنظمة والتشريعات السياسية التي شر الواقعية:-4

 والحاكم بشر له حقوقه وعليه واجباته، وأن المحكوم كذلك. البشر؛

ام  أي أنه وسط بين الغلو والتقصير، وبين اإلفراط والتفريط، ال جبرًيا  :الوسطية-5 ت بِدًّ  س 

 وال ضعيًفا متساهاًل.

أي أن النظام اإلسالمي هو الوحيد الذي يربط الموظف يف  ثنائية الثواب والعقاب:-6

الدولة )من الخليفة إلى أصغر موظف( بالدنيا واآلخرة ربًطا حقيقًيا، فإذا أحسن حصل 

 لى مكافأة وأجر دنيوي، وثواب عند اهلل يف اآلخرة. ع

وب اآلخرة إال أن يت وأنه إذا أساء تعرض للمحاسبة والعقوبة يف الدنيا، ويحمل الوزر يف

 وأمام اهلل يف اآلخرة. ،فهو مسؤول أمام الناس يف الدنيا ويرد الحقوق؛

ا: القواعد:
ً
 ثاني
 كثيرة، أهمها أربع، كاآلتي:على قواعد اإلسالم نظام الحكم يف يقوم 

 الشورى.األوىل: القاعدة 
وألهميتها سميت بها سورة يف القرآن الكريم،  الشورى مبدأ شرعي من مبادئ اإلسالم

 ،ةاالجتهادي بتقليب اآلراء، ووجهات النظر يف قضية من القضايا وهذا المبدأ متعلق

إلى الصواب، وأفضل اآلراء، من أجل  واختبارها من أصحاب الرأي والخبرة، وصواًل 

من األصول األولى للنظام السياسي  تعتبر الشورى أصاًل لهذا  ؛تحقيق أحسن النتائج

ت لتشمل كل أمور المسلمين  االجتهادية. اإلسالمي، بل امتدَّ
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أ

يختلف تحديد أهل الشورى باختالف المجال المراد االستشارة فيه، فأمور الدين 

  العلماء، وأمور الخطط الحربية يستشار بها قادة الجيوش، وهكذا.ار فيها يستش

صفات تؤهلهم لذلك، أهل الشورى العظمى )أهل الحل والعقد( أن تتوافر يف  ينبغي

 منها:

 العدالة.-1

والمقصود هنا علماء الشريعة المعروفين بالعلم والورع والتقوى، وإليهم لم، الع-2

   تصير الفتوى.

رة ، كالخبوالمقصود الخبراء المعروفين بالخبرة ؛الخبرة فيما يستشارون فيه-3

 العسكرية واالجتماعية واالقتصادية والطبية والمناخية واإلدارية. . .

وتقدير المسؤولية التي تحجز عن التقاعس عن االنتصاب لهذا األمر، أو  األمانة-3

 اإلقدام بغير علم أو خبرة.

 الراجح والشجاعة يف إبداء الرأي ولو خالف به الكثير. العقل-4

 الحكمة والبصيرة.-5

 .أن يكون من ذوي الشوكة المتبوعين-7

ل صفة اإليمان يف المجتمع، وبتطبيقها يكتمل  الشورى-1 لها ثمار طيبة؛ حيث إنها تؤص 

 .والدولة المسلمة بناء المجتمع اإلسالمي

 المسؤولية كونفت واالستبداد، الظلم ويالت المجتمع تجن ب أنها ركتهاب وِمن-2

 .الطاغية الفردية عن بعيًدا جماعية

نهم وبين وبين المجتمع، أفراد بين واألمان بالثقة الشعور بركتها وِمن-3  .مهميحك   م 
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يا على المصلحة الشخصية، والتنازل عن الرأي العل المصلحة تقديم بركتها وِمن-4

ت  عنه الشورى. ض   الشخصي، واعتناق الرأي الذي تمخَّ

 استنباط الصواب والبعد عن الخطأ يف صناعة القرار.-5

؛ السابقة بناء على شروط ومواصفات أهل الشورى ؛يارهم من قبل الخليفةتيتم اخ

وال يصح اختيارهم باختيار الدهماء  ان مأمونين يساعدونه يف االختيار؛ويستعين بلج

ة، مر بيد السفلوالرعاع كما هو يف النظام الديمقراطي المنايف لْلسالم حيث يجعل األ

 ے يئےكما قال اهلل:  عند اهلل الح والطالح وهم ال يستوونويسوي بين صوت الص

ويكثر يف  ؛واستواؤهم هو الظلم والجور [.18]السجدة: ۇىئ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ

قة التزوير والغش والكذب والتضليل وشراء األصوات، وتتسبب يف تفريق هذه الطري

المجتمع؛ بناء على التكتالت الحزبية، ونظام الحزب الحاكم والمعارضة التي ال تألوا 

يف تشويه الحاكم مما يسقط هيبته أمام الرعية، بخالف نظام اإلسالم حيث يتعبد الراعي 

 ويتعبدون مًعا يف ،)الدولة( ع والطاعة لولي األمربخدمة الرعية، وتتعبد الرعية بالسم

 تطبيق الشريعة.

األخذ برأي أكثرية مجلس الشورى وإلزام الحاكم به عند التنازع واالختالف، إذا لم -1

 يكن الحاكم إماًما مجتهًدا.

ورأي األخذ برأي الحاكم وإن خالف أكثرية أهل الشورى إذا كان إماًما مجتهًدا، -2

 .ليست معياًرا للخطأ والصوابفوأما القلة والكثرة  اإلمام المجتهد يحسم الخالف؛

عند إصرار أكثرية مجلس الشورى بأن رأي اإلمام خاطئ ال يجوز العمل به وليس -3

ألمر إلى التحكيم بينهم وبينه إلى محكمة عليا أعضاؤها يسعهم النزول عنده، يحال ا رأًيا

 نوابغ المجتهدين، ومرضيون لدى الطرفين، وقرارهم نهائي ملزم للطرفين. 
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  والترجيح بين اآلراء يكون بقواعد الترجيح المعروفة يف أصول الفقه.

 ع شرعي.المجاالت االجتهادية التي ال نص فيها وال قط هي مجال الشورى

 اب والسنة واإلجماع.تالشورى واجبة بالك

د لم-1 ورى، معيَّنة طريقةً  اإلسالم يحد  ة تركها وإنَّما للشُّ ها لألمَّ  ظروفِها مع تكي ف 

راتِها  .وتطوُّ

ليس و يف تنصيب الحاكم، األغلبية من أهل الشورى برأ ي اإلسالم يف الشورى تأخذ-2

 .أغلبية الدهماء

بأن يكون يف ساللة معينة، وإن اختلفت األلقاب بين أميري وملكي  الحكم الوراثي:-1

أو  ،األموية والعباسية والعثمانية ومشيخي وسلطاين، حتى وإن سمي خليفة كشأن الدولة

 ساللة علي بن أبي طالب كل ذلك يتناىف تماًما مع فريضة ما تعتقده الشيعة بأن الحكم يف

 الشورى، ومع قطعيات اإلسالم.

بأن يسطو على الحكم عن طريق القوة كاالنقالبات العسكرية،  :والية المتغلب-2

 ونحوها.

 وطبقة معينة. ،بأن يكون الحكم يف حزب واحد النظام الشيوعي:-3

يف وجوه، لكنه يخالفها يف أكثر من ذلك،  وإن وافق الشورى النظام الديمقراطي:-4

 مخالفة شديدة.

 .العدل: الثانية القاعدة

رِ العدل لغة:  و   .القصد  يف األموِر، وهو ِضدُّ ال ج 
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استعمال  األموِر يف الحكم بين الناس بالحق الموافق للشرع، وهو اصطالًحا: و

قاديرِها، جوِهها، وم  واضِعها، وأوقاتِها، وو  ، وال  م  ، وال تق صير ، وال تق ديم  رف  ِمن غيرِ س 

 .تأخير  

 ے ھ ھ ھ ھ ہ يئہقال تعالى:  ؛فريضة ربانية العدل

 ىئٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ

-ملسو هيلع هللا ىلص-وقال [.90]النحل:  ڇىئ ڇ چ چ يئچوقال تعالى:  [،8]المائدة: 

، عن يميِن ):  ؛ إنَّ المقِسطين  عند  اهلل على منابِر  ِمن نور  ، وكلتا يديه يمين  لَّ زَّ وج  حمِن ع  الرَّ

ل وا كِمهم وأهليهم وما و  وأدلة كثيرة وشديدة يف تحريم الظلم  .]م[ (الذين ي عِدلون يف ح 

 .، تفيد وجوب العدلمطلًقا

ذ  للمظلوِم ِمن الظَّالِم.-1  العدل  ِميزان  اهللِ يف األرِض، به ي ؤخ 

ن قام-2 ِل نال مح م  بحانه؛ قال بالعد   ۆىئ ۆ ۇ ۇ ڭڭ يئ تعالى:بَّة  اهللِ س 

 .[9الحجرات: ]

ل  الوئام  بي ن الحاكِم والمحكوِم.-3 ِل ي حص   بالعد 

ل ِك.-4 وِل والم   العدل  أساس  الدُّ

ن  يف البالِد.-5 ِل ي ستتِبُّ األم   بالعد 

ل  الطُّمأنينة  يف النُّفوِس.-6 ِل ت حص   بالعد 

 سبب  لدخوِل غيرِ المسلمين  يف اإلسالِم. العدل  -7

 ٻ ٻ ٻ يئٱقال تعالى:  ؛ل الكتبانز، وإهو سبب إرسال اهلل للرسل-8

 [.25]الحديد: ڀڀىئ ڀ پ پ پ پ ٻ

  .]ق[ صاحبه من السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله-9
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 القاعدة الثانية: العدل./فقه الحكم

 

عدم التفرقة بين الناس يف اكتساب الحقوق  ويقصد بها ،المساواة   ومن فروع العدلِ 

والواجبات على أساس العرق أو القبيلة أو البلد، أو الحالة االجتماعية واالقتصادية 

 ونحوها.

 ي:اآلتعلى معيار التفاضل يف اإلسالم، هو الميزان الرباين العدل، ويقوم 

 .التقوى-1

 .والحكمة العلم-2 

 خير.السبق إلى ال-3 

 حسن الخلق.-4 

 حفظ القرآن.-5 

 األمانة والكفاءة المهنية.-6 

تشمل جميع الناس، والتسوية  أي أن أحكام الشريعة الشرعية: حكامالمساواة يف األ-1

ة بينهم، وجود  أحكام عامة للناس معناه التسويفتقتضي الحكم عليهم بحكم واحد، 

م االستثناء القائوأما التمييز والتخصيص يف األحكام، فهو  ؛ومعاملتهم معاملة واحدة

 .والمساواة نسبية ،فالعدل مطلق ؛على مبدأ العدل

 .المساواة أمام القضاء-2

 المساواة يف إقامة الحدود.-3

 المساواة يف المساءلة.-4

 يف الجزاء.المساواة -5

 .المساواة يف الحقوق-6
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 القاعدة الثالثة: المصالح المرسلة:/فقه الحكم

 

 املصاحل املرسلة:القاعدة الثالثة: 
 مجال الحكم والسياسة منسبق يف المقدمة األصولية التعريف بالمصالح والمرسلة، و

؛ وذلك ألن اإلسالم يف هذا الباب جاء المرسلة لحاأكبر المجاالت التي تطبق فيه المص

مجملة، ولم يفصل؛ ألن التفصيل ملزم، وقضايا هذا الباب متغيرة، والشريعة  ئبمباد

فصلت الثوابت، وأجملت المتغيرات، وبقي مسألة تحقيق هذه المبادئ متعلًقا بفقه 

 المصلحة المرسلة حتى تتحقق تلك المبادئ.

ل سائ، وال ولحكم يف الدولة اإلسالمية، ليس له شكل معين ال يجوز تجاوزهاولما كان 

 ن،حاجة الناس وظروفهم وأحوالهم، يف كل زمان ومكا وإنما يكون على وفق محصورة؛

وائح اإلدارية التي تحقق كان للمصلحة دور كبير يف تنظيم شكل الدولة، وسن الل

ل صَّ وهذا من رحمة اهلل بالناس، ومن علمه المسبق؛ إذ لو ف   ، ومقاصد الشريعة؛المصالح

 ازوه، وربما كانت المصلحة يف غيره.ن تقييًدا ال يجوز تجالك

 .اتاحلرياحلقوق و: القاعدة الرابعة

سان ، فاإلنيقوم على العقيدة اإلسالميةأساس الحقوق والحريات يف النظام اإلسالمي  

 الذي منح خلقه الحقوق والحريات.، مخلوق لخالق عظيم هو اهلل عز وجل

تمكين الشعب من تلك الحقوق والحريات، وبهذا يسير الحاكم ب متعبدة لدولةوا 

 والمحكوم يف خط سير واحد يف تطبيق الشريعة متعبدين بذلك لخالقهم جميًعا.

فاهلل هو الذي منحهم حق الملكية وسخر لهم الممتلكات  أنها منح إلهية:األولى: المزية 

لينتفعوا بها، وهو الذي منحهم حق التكريم، وهو الذي منحهم حق الحياة... فتكتسب 

الحقوق بهذه الطريقة قداسة تصونها من السطو عليها، ويكسبها صبغة دينية، تجعل 

 احترامها ينبعث من داخل النفس على أساس اإليمان باهلل.
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 القاعدة الرابعة: الحقوق والحريات./فقه الحكم

 

وعامة لكل المواطنين الخاضعين للنظام  أنها شاملة لكل المجاالت،الثانية: مزية ال

 من دون تمييز بينهم يف تلك الحقوق بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين. اإلسالمي

وذلك ألن مصدرها هو اهلل، بخالف  كاملة ابتداء وغير قابلة لْللغاء؛الثالثة: أنها المزية 

 عن البشر فإنها تبقى ناقصة وخاضعة للتجارب، وقابلة لْللغاء.الحقوق الناتجة 

بل هي مقيدة بعدم اإلضرار بمصالح  أن الحقوق والحريات ليست مطلقة؛ الرابعة:المزية 

 ولو لم تقيد لنشأت الفوضى، وصار المجتمع مسرًحا لألنانية والفتن. الجماعة،

وهذا  [.70]اإلسراء: کىئ ک ک يئکقال تعالى: حق التكريم الشخصي: -1

الحق ثابت لكل فرد، وهو يرتب التزاًما على الكافة )األفراد، الدولة( باحترام الفرد 

 وإعزازه، وتمكينه من الوضع الذي يكون فيه كذلك. 

 كما يرتب التزاًما على الكافة بتجنب كل ما من شأنه إهانته وإذالله.

 ڻ يئ: قال تعالى ؛من مكان إلى آخر، فقد دعا إليه اإلسالم لالعتبار أواًل  التنقل:حق -2

 [،109]يوسف: ىئھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

وهنا تتمثل  [.15]الملك: ىئڦ ڦ ڤ ڤ ڤ يئڤقال تعالى:  لالكتساب ثانًيا؛و

 حرية التجارة والصناعة.

 واألدلة كثيرة يف ذلك.من أي اعتداء عليه، وعدم ترويعه، وحفظ حياته.  حق األمن:-3

ال ه ، ): -ملسو هيلع هللا ىلص-قال صيانة حقوق الفرد:-4 م  ه ، و  م  ، د  ام  ر  ِلِم ح  س  ل ى ال م  ِلِم ع  س  لُّ ال م  ك 

ه   ض  ِعر    .]م[( و 

تتعلق بحفظ حياته وحفظ ماله وحفظ عرضه من أن ينتهك،  وهنا جملة كبيرة من الحقوق

علم مقاصد يف وال يوجد تشريع أعطى اإلنسان ما أعطاه اإلسالم، وتفاصيل ذلك 

 ريعة.الش
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 القاعدة الرابعة: الحقوق والحريات./فقه الحكم

 

فقد أوجب اإلسالم تفعيل العقل بالتفكير والتأمل والعظة، وشنع على  حرية التفكير:-5

 لهم لهذا المقصد، بل وردت الجهل، وعلى الذين يعطلون عقولهم التي خلقها اهلل

نصوص كثيرة يف ذلك حتى أصبح حفظ العقل من مقاصد الشريعة العظمى، وينظر 

 تفاصيله يف مقاصد الشريعة.

فقد جعل اإلسالم للعلم وأهله مكانة عظيمة يف الدنيا واآلخرة، سواء  حق التعليم:-6

 العالم والمتعلم والعلم الذي يتعلمه الفرد ما دام أنه نافع.

 الشرعية.هي والعلم بمفهومه العام تدور عليه األحكام الخمسة، وأهم العلوم 

 مين: مهوتتجلى يف النظام اإلسالمي يف أساسين  حرية الرأي:-7

 الشورى، حيث جعلها حًقا لألفراد وواجًبا على الحكام. األول:

اء رأيه إبد تكليف كل مسلم باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يستلزم والثاين:

 ينهى عنه.  بمعروف يأمر به أو منكر

 وقد يكون عبر وسائل اإلعالم فيقال لها حرية الصحافة.

وتتلخص يف النظام اإلسالمي أن المالك الحقيقي على وجه الخلق  حق الملكية:-8

واإليجاد هو اهلل، وأن ملك اإلنسان على اإلنسان على وجه الحيازة واالستخالف 

 لما يريده المالك الحقيقي وهو اهلل. اوالوكالة، ومشروط بأن يتصرف به وفقً واالنتفاع 

األصل أن يسد الفرد حاجته بنفسه عن طريق عمل يده، وعلى الدولة أن  حق الكفالة:-9

سبل العمل للقادرين، فإذا تعذر على الفرد سد حاجته بنفسه بسبب شيخوخة أو  تيسر

طريق الزكاة، والتكافل تت له الكفالة عن مرض أو عجز أو لم يتيسر له عمل، ثب

، والصدقات والتبرعات وموارد الدولة واالجتماعي، والنفقة من القرابة، أو الجوار

األخرى؛ فإن لم تف كل الطرق السابقة جاز للدولة أن تلزم األغنياء بكفالة الفقراء 

 والمحتاجين.
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 المبحث الثالث: سلطات الحكم يف النظام اإلسالمي:/فقه الحكم

 

ولو عن طريق إقراضهم  على الدولة أن تيسر سبل العمل للقادرين حق العمل:-10

قرًضا حسنًا مريًحا، وحفظ حق العامل عن طريق سن أحسن القوانين التي تنظم ذلك، 

، وتأمينه ضد المخاطر، وما يضمن سالمة صحته، ويدفع الضرر وتضمن له سالمة حقه

وال يجوز اإلضراب لما فيه من  ،والمفسدة عنه، وإذا لحقهم ضرر لجأوا إلى القضاء

وألن القضاء يف النظام اإلسالمي  ج واإلضرار بالمصالح العامة؛اإلنتا مفاسد كتعطيل

  مأمور بالعدل، ومن العدل حصول العمال على أجورهم العادلة.

 : سلطات احلكم يف النظام اإلسالمي:املبحث الثالث
السلطة من التسلط والحكم والسيطرة، ولهذا قيل للحاكم سلطان، والسلطة هي امتالك 

 اعلة للقيام بتدبير أمور الدولة.القدرة الف

ة، التنفيذية والتشريعيوتنقسم السلطة يف الدولة اإلسالمية إلى ثالثة أقسام هي: 

وهذه السلطات الثالث يجوز أن تتحد وأن تفترق على حسب الحاجة، فقد  ؛والقضائية

فصل فكبر حجم الدولة فقد يف عصر عمر وأما كانت يف زمن النبوة متحدة وزمن أبي بكر، 

القضاء، فالجمع بين السلطات يدور نفًعا وضرًرا مع صفة من يمسك، وعلى حسب 

 مالئمة المكان والزمان.

  وفيما يلي نأخذ السلطات الثالث، كل واحدة على حدة:



 .: السلطة التنفيذيةالسلطة األوىل
وهي يف  ،الحاكمة يف األمة اإلسالميةتعتبر السلطة التنفيذية أكبر مؤسسات السلطة 

انية: الجهاز الثو األولى: مؤسسة الخالفة،الحقيقة تتكون من مؤسستين غير منفصلتين 

والثانية منهما منضوية تحت لواء األولى وداخلة تحت سلطانها، بل ومنبثقة اإلداري، 

يذ أوامر نوط بهم تنفعنها، والسلطة التنفيذية يراد بها يف الدولة اإلسالمية الموظفون الم

الشرع اإلسالمي، ويف مقدمة هؤالء: رئيس الدولة، سواء سمي خليفة أم إماًما أم أمير 

ومن أعضاء السلطة التنفيذية: الوزراء، والوالة على  ،ؤمنين أم سلطاًنا أو بأي اسم آخرالم

ئر الموظفين يف الدولة األقاليم وقواد الجيوش، والمحتسبون ورجال الشرطة وسا

 .اإلسالمية

 )الرئاسة(: املؤسسة األوىل: اخلالفة: املبحث األول
الخالفة هي أهم مؤسسة يف النظام السياسي اإلسالمي، فكل المؤسسات األخرى أو  -

ي بها،  م  الهيئات فيه تابعة لها، وقد بلغ من أهميتها أن النظام السياسي اإلسالمي نفسه س 

الخالفة، وهذا االسم قد جاء به  انقول اختصارً فنقول: النظام السياسي اإلسالمي، أو 

ون  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-قال؛ الشرعي النص اء  اهلل  أ ن  ت ك  ا ش  م  م  ة  فِيك  ون  النُّب وَّ اء  ت ك  ا ش  ا إِذ  ه  ع  ف  أ ن   ، ث مَّ ي ر 

ا  ه  ع  ف  ، ث مَّ ي ر  ون  ن  ت ك 
اء  اهلل  أ  ا ش  ون  م  ت ك  ِة، ف  اِج النُّب وَّ ل ى ِمن ه  ة  ع  ف  ون  ِخال  مَّ ت ك  ا، ث  ه  ع  ف  اء  إِ ي ر  ا ش  ذ 

ا  ه  ع  ف  ، ث مَّ ي ر  ون  ن  ي ك 
اء  اهلل  أ  ا ش  ون  م  ي ك  ا، ف  اضًّ ًكا ع  ل  ون  م  ا، ث مَّ ت ك  ه  ع  ف  ن  ي ر 

اء  اهلل  أ  ا ش   أ ن  إِذ 

ن  ي  
اء  أ  ا ش  ا إِذ  ه  ع  ف  ، ث مَّ ي ر  ون  ن  ت ك 

اء  اهلل  أ  ا ش  ون  م  ت ك  ًة، ف  ب رِيَّ ًكا ج  ل  ون  م  ا، ث مَّ ت ك  ه  ع  ف  ا، ر  ي ر  ه  ع  ف 

ة   ب وَّ اِج ن  ل ى ِمن ه  ًة ع  ف  ون  ِخال  مَّ ت ك  ث ون  ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقال  .]حسن: لس، حم، بز[( ث  ةِ ث ال  ة  النُّب وَّ ف   ِخال 

تِي  ن ًة، ث مَّ ي ؤ  اء   اهلل  س  ن  ي ش  ه  م  ل ك  و  م 
ل ك  أ  ى الرسول   .]صحيح: د، طب[( ال م  -ملسو هيلع هللا ىلص-فقد سمَّ

 «. الخالفة»النظام السياسي الذي قام بعده باسم 

 والخالفة نظام سياسي تتحقق فيه أحكام كثيرة، أبرزها:  
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 المبحث األول: المؤسسة األولى: الخالفة )الرئاسة(:/ولى: السلطة التنفيذية.السلطة األ

 

 للشروط الشرعية فيمن يسند إليه.  ا)الخليفة( مستوفيً  أن يكون القائم عليه-1

 .ند إليه ذلك المنصب بطريقة شرعيةأن ي س- 2

 يقيم الشريعة بين الرعية، ويحرس الدين من الزيادة فيه أو النقص منه.  أن-3

 شريعة.ال يف ذلك بأحكام ايقوم بسياسة دنيا المسلمين وتحقيق مصالحهم ملتزمً  أن-4

-ملسو هيلع هللا ىلص-

عيين التال أبا بكر وال علًيا وال العباس وقد أخطأ من قال ب بالخالفة اأحًد -ملسو هيلع هللا ىلص-لم يعين

ته تولي أبا بكر سيلي بعده، منها جدت إشارات على أنوإنما و  من أهل السنة أو الشيعة. 

 بالصالة بالناس.

شيعة، فهي من أفرى الِفرى على وأما عقيدة الوصي والوالية لعلي وذريته التي عليها ال

  ومن كذبهم المحض.-ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل رسول

 .تعارض مع فريضة الشورى التي جاء بها اإلسالمهذه ت وكذلك عقيدة التعيين

وشعوًبا أن يتوحدوا وينصبوا خليفة  نصب الخليفة واجب، ويجب على المسلمين دواًل 

 حتى يتم هذا األمر. اعليهم، وإال سيبقى كل قادر آثمً 

 أن يكون مسلًما، بالًغا، عاقاًل، ذكًرا،-يف عصرنا-يشترط يف إمام المسلمين )الخليفة( -

 عداًل، كفًؤا، عالًما مجتهًدا، سليًما من األمراض المزمنة التي تؤثر على أداء عمله.

قص، وال األنثى، وال الفاسق، وال ن يف عقله نوال تصح إمامة الكافر وال الصبي وال م  -

 الجاهل، وال المؤثر المرض على أدائه.

ها لم ألنتراطها شرط كمال فقد انتهى؛ صحة، وأما اش فلم تكن يوًما شرط   القرشيةوأما -

سة سيايف الولم تعد القبيلة ؛ لهم إلقامة الدين ، وال شوكة  تعد فاعلة يف حياة المسلمين

ر، ولم تعد العلة وألن الحكم يدور مع علته حيث دايف صنع القرار،  مؤثرة  الحديثة
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علَّة، و الواردة فيها موجودة، واألخبار إال أنتجتها ما  تدور حولها التهم، وغالًبام 

ر من باب اإلخبار كما أخبالصراعات السياسية يف القرون الثالثة األولى، وما صح فهو 

ألزد، بل جاء اإلخبار بأن اهلل سيضع أمر إمامة أن األذان يف الحبشة، والقضاء يف ا

 نإلقامة الدي يف حمير وهم أهل اليمن؛ ألن الشوكة-ونحن فيه-المسلمين يف آخر الزمان

ستكون فيهم، وال يعني ذلك إلغاء الشرع؛ ألن هذا الشرط لم يكن يوًما شرًعا، بل هو 

 الشريعة، وكلياتها القطعية. بادئشرط ال يتوافق مع م

 .إلى األبد نشترط الحرية؛ ألن ظاهرة العبودية قد انتهت، ولن تعود إن شاء اهلللم -

 للخليفة واجبات كثيرة، من أهمها اآلتي:

 حفظ الدين على أصوله المستقرة.-1

 نشر العلم والمعرفة بكل سبيل.-2

 العمل على توفير الحياة الكريمة ألبناء الدولة.-3

 الحدود، وحفظ الحقوق.إقامة -4

 اإلسالمي. النظامإدارة الدولة يف حدود -6

 اختيار القوي األمين الكفء لكل منصب.-7

 أن ينهض بالرعية يف أمور الدنيا واآلخرة.-8

 أن يقود الدنيا بزمام الدين.-9

 العمل على نشر اإلسالم عن طريق الجهاد والدعوة.-10

 الموظفين يف الدولة.الرقابة اإلدارية المستمرة ألعمال -11

 ش.الفساد والغ المحاسبة المستمرة من أجل إنهاء-12

ذوي االحتياجات الخاصة، كالفقراء واألرامل، واللقطاء وذوي العاهات  رعاية-13

 واألمراض المزمنة.
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 الحفاظ على البيئة من الفساد والتلوث.-14

 نواعها.أالحفاظ على الصحة بكل -15

 والتفكر واالعتبار.الترويح على النفس فة؛ من أجل استصالح السياحة الهاد-16

 إعداد القوة المرهبة ألعداء الدين.-17

ر، ثبتت مسؤوليتهم، وتحملوا الوز  معصية  يفوإذا أطاعوه  يف غير معصية اهلل؛ الطاعة-1

 وهذا من أكبر أسباب الهالك الجماعي لهم من اهلل.

جد بغاة أو قطاع طرق أو مهربون أو أو و   ،م أعداءه  عند طلبها منهم كما لو د   ةالنصر-2

 .عصابات

وهي داللتهم على الصالح، وإعانتهم على القيام بما حملوا به، وجمع  :النصيحة-3

وأفضل طريقة لذلك أن يوضع نظام حسبة، .ردعهم عن الظلم..الكلمة عليهم، و

 فعها لتصل إليه، من أجل تحقيق الهدف من النصيحة.الستقبال النصائح، أو المظالم، ور

وذلك بأن يعطى من المال ما يكفي نفقاته واحتياجاته وأهله؛ ألنه متفرغ  حق المال،-4 

 كتساب.االلتدبير أمور المسلمين، فال يتمكن معه من 

  .الحل والعقدأهل  بلمن قِ هي وسيلة إسناد السلطة، وتكون للحاكم البيعة 

 ومن هنا كان أهل الحل والعقد عن عثمان؛-ملسو هيلع هللا ىلص-النيابة يف البيعة جائزة، فقد بايع النبي

 ينوبون عن األمة يف عقد البيعة لْلمام، ثم يدخل بقية أفراد البيعة تأكيًدا لها. 

 ه السلطة من قبل أهل الحل والعقد.وهو الشخص الذي تسند إلي الخليفة:-1

 يمثلها أهل الحل والعقد.و األمة،-2
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 وهو إسناد السلطة لتنفيذ الشرع. :محل العقد-3

وأن  ،اإلسالمي النظامعقد رضائي الزم من الجانبين يلتزم فيه الحاكم ب عقد البيعة-1

 يقوم بفروض اإلمامة، وتلتزم األمة بتقديم السمع والطاعة والنصرة له ما لم يتغير حاله.

فيه  ، ومركز الخليفةعقد البيعة عقد مستقل قائم بذاته ال يقاس على أي معاملة أخرى-2

وعن األمة يف تنفيذ الشرع، وأن تكون كلمة اهلل هي -ملسو هيلع هللا ىلص-نيابة عن اهلل وعن الرسول

 العليا.

 

بالخلع -إذا لم ينفع ذلك–حق األمة يف مساءلة الحاكم يبدأ بالنصح واإلرشاد وينتهي -1

ل عقبة وسيلة للتنفيذ، أو استحا يكنلم واإلبعاد؛ ألن األمة اختارته لتنفيذ شرع اهلل فإذا 

 يعة.شرذ الوم بتنفيليق ؛وجب استبدال غيره ،يف سبيل التنفيذ

الواقع بعد النظر يف إمكانه ونتائجه، فإن أمكن من دون أضرار، أو ينفذ العزل يف -2

مع أضرار تزيد  األضرار أخف من بقائه وجب العزل. وإذا قدر أنه غير ممكن أو ممكن

على بقائه ال ينفذ. ولكن ال يجوز الرضا عن فساده، ويبقى اإلنكار حتى تحين الفرصة 

 اإلمامة.لقلعه، واستبداله بغيره ممن يقوم بواجبات 

 من اإلمامة.للحاكم أن يقدم استقالته من الحكم إلى األمة، وأن يستعفيهم -3

ًطا ويكون ذلك شر اإلسالمي؛ إذ ال مانع من ذلك؛ النظاميباح تحديد فترة الرئاسة يف -4

 يف البيعة.
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 :املؤسسة الثانية: اجلهاز اإلداري )احلكومة(: املبحث الثاني

 اء والوزراء، ويؤلفون جميعً تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزرا-1

الذي يمارس أعماله بصورة جماعية، وقبل أن يباشر رئيس الوزراء  مجلس الوزراء

 البيعة الخاصة للخليفة.والوزراء أعمالهم يجب أن يؤدوا 

لى ، وأهميتها يعود عإنشاء أي وزارة بحسب ما تقتضيه الضرورة والحاجة والتحسين -2

والعدل  حربوال مناألوزارة قدر مراتب المصلحة الثالث، ومن هذه الوزارات 

والحسبة  والرقابة والمحاسبة والحج والعمرة وتحفيظ القرآنواألوقاف واإلرشاد 

لعامة والطرق واإلدارة المحلية واإلعالم األشغال ا، ووالشورى العلماءوشؤون مجلسي 

 والتعليم العالي والبحث العلمي ،واالتصاالت وتقنية المعلومات والتربية والتعليم

يط والتخطوالتعليم الفني والتدريب المهني والثروة السمكية والثقافة والخارجية 

الشؤون واحة دمة المدنية والتأمينات والزراعة والري والسيالخوالعالقات الدولية و

الصناعة والتجارة والكهرباء ووالرياضة والصحة العامة والسكان  االجتماعية والعمل

 ...والنقلالمياه والبيئة والنفط والمعادن والطاقة والمالية و

ختار يرئيس الوزراء الخليفة، و اختيار رئيس مجلس الوزراء من ضمن اختصاصات-3

 عليهم مجلس العلماء )التشريعي(. ثم يوافق، الخليفةبالتشاور مع  ءهوزرا

ي وظيفة عامة أخرى أو لوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أللخليفة وال ا يحقال -4

أو أن  اأو صناعيً  اأو ماليً  اتجاريً  ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عماًل  أن يزاولوا

جوز خالل تلك المدة أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية يف مجلس إدارة أي شركة، وال ي

من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد  يشتروا أو يبيعوا أو يستأجروا أموااًل 

 .ضوها عليهمن أموالهم أو يقاي االعلني، أو أن يؤجروها أو أن يبيعوها شيئً 
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ة ضمن وزاراته ولوائحه اإلسالمييتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة 

 كما يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص االختصاصات التالية: اإلدارية،

 يف إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية. الخليفةاالشتراك مع -1

ية وتنظيم تنفيذها وإعداد إعداد مشروع الخطة االقتصادية للدولة والميزانية السنو-2

 لة.الختامي للدو الحساب

وفق  الخليفةأو  العلماءلس والقرارات وتقديمها إلى مج تقنينإعداد مشاريع ال-3

 اختصاص كل منهما.

 الخليفةأو  مجلس العلماءعرضها على  بعدقة على المعاهدات واالتفاقيات المواف-4

 وفق اختصاص كل منهما.

الداخلي أمن الدولة تنفيذ الشريعة واتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على -5

 .رعيةوالخارجي ولحماية حقوق ال

توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات واألجهزة اإلدارية والمؤسسات والهيئات -6

 للشرع. االعامة والقطاعين العام والمختلط وفقً 

 للقانون، ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى اتعيين وعزل الموظفين القياديين طبقً -7

بالد الحتياجات ال اوتأهيل القوى البشرية وفقً  ،ة يف أجهزة الدولةتنمية الكوادر الفني

 يف إطار الخطة االقتصادية.اإلسالمية 

 والمحافظة على أموال الدولة. اإلسالمي واللوائح النظامالشريعة ومتابعة تنفيذ -8

 اإلشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد واالئتمان والتأمين.-9

ويف حدود أحكام اإلسالمية حدود السياسة العامة للدولة  عقد القروض ومنحها يف-10

 .اإلسالمي النظام
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ويجوز دعوة  ؛سبوعأت عادية على أساس جلسة واحدة كل يعقد مجلس الوزراء جلسا

لما تحدده الالئحة الداخلية  االمجلس الجتماعات استثنائية عند االقتضاء وفقً 

وتتخذ  ،ا بحضور أغلبية أعضائهللمجلس، ويكون اجتماع مجلس الوزراء صحيًح 

قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ويف حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه 

وجميع أعضاء مجلس الوزراء ملزمون بالعمل حسب القرارات المتخذة من  ،الرئيس

 قبل المجلس.

عن طريق رئيس الوزراء الذي يتولى  الخليفةيقدم عضو مجلس الوزراء استقالته إلى 

 يف شأنها. ايراه مناسبً  لتقرير ما الخليفةعرضها على 

يختص نائب الوزير بمعاونة الوزير يف أداء مهامه ويف ممارسة اختصاصاته تحت إشراف 

 واختصاصاته بما يف ذلك حضور ،ويحل محله عند غيابه يف كافة مهامه ،وتوجيهه ،يرالوز

 اجتماعات مجلس الوزراء.

 دورية عن سير أعماله وتقديم التقارير رالخليفة بتقارييجب على مجلس الوزراء موافاة 

وة دع لخليفةكما أن ل ؛الخليفة أو المعلومات أو البيانات أو الدراسات التي يطلبها

 أوضاع البالد والقضايا الملحة. ةالوزراء لالجتماع برئاسته لمناقشمجلس 

 ، وشيء من أحكامها:الوزاراتاملقاصد من إنشاء : املبحث الثالث 

األمن مطلب كل األمم، وال توجد دولة يف األرض إال ولها أجهزة أمنية، وما ذلك إال 

ال تتحقق أهم وضرورة لكل جهد بشري، فردي أو جماعي،  فهو ألهميته القصوى،

أمن األفراد، أمن الدولة، و واألمن بمفهومه العام أنواع، فهناكإال بتوفره، الحياة  مطالب
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ت، وأمن المعلومات، واألمن الفكري، واالجتماعي، والغذائي، آوأمن المنش

تضافر توق، واألمن الصحي، واالقتصادي، واألمن البيئي للبر والبحر والجو، وأمن الطر

يف تحقيق األمن مجموعة من الوزارات، فهو مسؤولية الجميع حتى المواطنين، وأهم 

شاء هذه ويتحقق بعد إنزتها بناء على ما يتطلبه األمن، هالداخلية، وتتفرع أج وزارة تمثله

ظة على والمحاف ،بتطبيق الشريعة اإلسالميةالجميع الراعي والرعية تمسك األجهزة بأن ي

 ،التزام الوسطية واالعتدال، وبر يف المعروفواألم ولياءالسمع والطاعة ألبو، مقاصدها

ب الشرعي باألسلو القيام بواجب النصيحة، وبوالتفريط يف الدين واالبتعاد عن اإلفراط

التماسك والتعاون على البر وب، التالزم بين نصيحة ولي األمر والدعاء له مع مراعاة

ة يام األسرقوب، االبتعاد عن النزاع والتمزق واالنقسام بينهمبو، بين المواطنين قوىوالت

لتوجيه وتوجيههم ا، التربية اإلسالمية الصحيحةا، وببواجبها يف تربية أوالدهالمسلمة 

تحصين العقول من الغز الفكري قيام العلماء والمثقفين بواجبهم يف ، وبالسليم

تحد من ظاهرة الفقر، ومن البطالة، وبقيام األجهزة األمنية  واالنحراف، وعلى الدولة أن

 ك. بواجبها يف إطار الشريعة والتقنين الذي ينظم ذل

 ،كما أمر اهلل هو إعداد القوة العسكرية المرهبة ألعداء اهلل المقصد من إنشاء هذه الوزارة

النواحي، الع دد،  من جميعيف البر والبحر والجو بحيث تكون أقوى قوة يف األرض 

، ولتحمي والع دد، واإلعداد، والتصنيع العسكري؛ ألحدث األسلحة؛ لتكون قوة رادعة

 فيهاثغور المسلمين وحدودها مع دول الكفر، ولترفع الظلم على أي دولة أخرى يقع 

 الظلم على المستضعفين من الرجال والنساء والولدان.

 وفيما يلي بعض األحكام المتعلقة بها:

يجوز تصنيعها من باب  )النووي، الكيميائي، الجرثومي( لحة الدمار الشاملأس-1

 الردع، وال تستخدم إال يف إطار المحاربين المنفصلين عن المستضعفين من الكفار.
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من ال ليجوز زراعة األلغام لوقف زحف العدو، وال يجوز استخدامه للمدنيين و-2

 عالقة لهم بالقتال.

والصواريخ جائز يف إطار اإلثخان يف العدو، من دون  الرمي بالمدافع والطائرات-3

 إلحاق ضرر بمن ال عالقة له.

 يجوز تدمير البنية التحتية للعدو يف حال احتيج إلى ذلك، أو المعاملة بالمثل.-4

 ال يجوز تجنيد غير المسلمين والمنافقين؛ ألن ضررهم أكثر من نفعهم.-5

عن المظاهر العسكرية الغربية  يجب تربية الجند تربية إسالمية محضة، والبعد-6

لمخالفاتها الكثيرة لتعاليم اإلسالم، كاإللزام بحلق اللحية، وطقوس دفن العسكر، 

 واالنحناء للقائد، ونحو ذلك من المنكرات العسكرية.

رجيح ، وبضابط تاألخرى ال تجوز العمليات الفدائية إال يف حال نفاد جميع الوسائل-7

 لعدو.المصلحة، وتحقيق النكاية با

يجوز الفداء بالنفس دون كشف أسرار المسلمين حال الوقوع يف األسر، إن كان -8

يحمل أسراًرا مهمة تلحق بالمسلمين أضرار كبيرة لو كشفت، وهو ال يحتمل بالتعذيب، 

 أو العدو لديهم تقنيات تجعله يبوح بالسر ال شعورًيا.

 من الجراح.ال يجوز قتل المجاهد نفسه خوًفا من التعذيب، أو جزًعا -9

رسم العالقات الدولية لدولة الخالفة مع غيرها من الدول،  المقصد من إنشاء هذه الوزارة

س الحرب ، وإما وهذه العالقة تقوم على نوع الدولة إما محاربة: فيتعامل معها بن ف 

 القائمة. ةلتزام بطبيعة العالقمسالمة، فالعالقة التعاون، وتبادل المنافع االقتصادية، واال

من جهة اإلعمار الحسي هو القيام بمهام المساجد،  المقصد من إنشاء هذه الوزارة

ء ومؤذنين، لديهم الكفاءة العلمية أئمة وخطباوإعداد والمعنوي، واإلشراف والمتابعة، 
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، والقدرات المهارية، التي تمكنهم من القيام بمهمتهم وخاصة من العلوم الشرعية

، من خالل إنشاء مراكز إلعداد األئمة والخطباء تقوم بتحفيظ القرآن الخطابة واإلمامة

 وأصول متون السنة ودراسة الفقه واللغة واإليمان واألصول ونحوها من علوم الشريعة.

 ن يفلغات األرض، إلى كل م   وهي المسؤولة عن إعداد الدعاة؛ ليبلغوا دين اهلل، بجميع

 من كل الوسائل لتحقيق ذلك.األرض، وأن تستفيد 

األمر بالمعروف إذا أظهر الناس تركه، والنهي عن هو  المقصد من إنشاء هذه الوزارة

المنكر إذا أظهر الناس فعله، صيانة للمجتمع من االنحراف، وحماية للدين من الضياع، 

ساد يف أجهزة لفومحاربة ا لشرع اهلل تعالى.ا ا لمصالح الناس الدينية والدنيوية وفقً وتحقيقً 

 الدولة.

يقوم يف جوهره على حماية محارم اهلل تعالى أن تنتهك، وصيانة أعراض  نظام وهي

الناس، والمحافظة على المرافق العامة واألمن العام للمجتمع، إضافة إلى اإلشراف العام 

لشرع يف أعمالهم، على األسواق وأصحاب الحرف والصناعات وإلزامهم بضوابط ا

ومتابعة مدى التزامهم بمقاييس الجودة يف إنتاجهم، وكل ذلك يتم بالتنسيق مع الجهات 

 ذات االختصاص من وزارات ومؤسسات وغيرها.

يحول دون هتك مبادئ المجتمع  الذي-الجماعي الوازع-االجتماعيالضمير وهي تبني 

مفاهيم تزن التالموازين االجتماعية و ، وبه تستقيمالمسلم وقواعده وآدابه العامة وأعرافه

 دفع العقاب العام من اهللوبه ي ؛اا والمعروف منكرً حتى ال ينقلب المنكر معروفً  رستقتو

  منع حاالت الفساد الجماعي.يتعالى، و

يف المحتسب كالعلم والحكمة والرفق والحلم والرحمة  وال بد أن تتوفر شروط  

وله صالحيات أكبر من القاضي ، واإلخالص وفقه إزالة المنكر على وجه الخصوص
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ال ينتظر أن يرفع إليه األمر ليفصل فيه بل يقتحم الموضع الذي يظهر فيه المنكر أو  فهو

 ا.ميرً ا أو تعيهجر فيه المعروف فيقوم بواجب األمر والنهي تغييرً 

ا يف ذلك التدرج على كل فئات المجتمع مراعيً  الحسبة مسؤولياتقد وزع الشرع و 

ن  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-قالليشمل األفراد واألسرة والوالي األعلى للدولة،  ئ ول  ع  س  م  اع  و  م  ر  لُّك  ك 

ل  فِي  ج  الرَّ ِعيَّتِِه، و  ن  ر  ئ ول  ع  س  و  م  ه  اع  و  ام  ر  اإِلم  ِعيَّتِِه، ف  ِعيَّتِِه، ر  ن  ر  ئ ول  ع  س  و  م  ه  اع  و  ِلِه ر  أ ه 

و   ه  اع  و  ي ِدِه ر  اِل س  ي م 
اِدم  فِ الخ  ا، و  ِعيَّتِه  ن  ر  ئ ول ة  ع  س  ِهي  م  اِعي ة  و  ا ر  ِجه  و  ي ب ي ِت ز 

ة  فِ أ  ر  الم   و 

ِعيَّتِهِ  ن  ر  ئ ول  ع  س   گڳ گ گ گ يئکوقال تعالى:  .]ق[( م 

 .[71]التوبة:  ڱىئ ڱ ڳ ڳ ڳ

اإلشراف على سير وسائل اإلعالم، والصحف،  هو المقصد من إنشاء هذه الوزارة

، واعتماد الصحفيين، والرقي برسالة ذلك، وعبرها تكون التصاريح الرسمية وتنظيم

على الرعية  ه فيما يعودلياإلعالم، والترفع به عن التوافه، والقضايا الهابطة، بل يجب تفع

 على العلماء والعظماء ال على التافهين والساقطين. األضواءبالنفع، وتسليط 

 وفيما يلي بعض األصول واألحكام يف باب اإلعالم:

؛ ولهذا صداتنطبق على وسائل اإلعالم أحكام الوسائل، والوسائل لها أحكام المق-1

وة الدعك، وجبت كانت توصل إلى واجبفإن دارت عليها األحكام التكليفية الخمسة، 

، والقيام بواجب األمر بالمعروف والنهي م، ورد الشبه والتهم عنه، ودحضهاإلى اإلسال

يف م تعليكوسائل لل تدبت، كما لو استخدمعن المنكر. وإن كانت توصل إلى مندوب ن  

ء، لفقهاالعلماء وا المدارس، وبث الدروس العلمية والفقهية المختلفة، والتواصل مع

االطالع وإن كانت توصل إلى مباح أبيحت، ك من استخدامات متعددة مفيدة. نحوهاو

واالطالع على أسعار السلع والسوق، وغيرها  على أخبار الصحف، والمعلومات العامة،

، وإن كانت توصل إلى محرم وإن كانت توصل إلى مكروه كرهت من األمور المباحة.
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 مقدمة عرف على الجنس اآلخر، واالختالط الذي هوكاستخدامها من أجل التحرمت، 

ضحة، أو قذف أو نشر صور فاأو مشاهدتها،  لترويج المواقع اإلباحية،، أو للزنا

أو كاستخدامها كمواقع لالحتيال على الناس وأخذ  ،المحصنات، وسب الناس

الفتن الدعوة إلى العقائد الهدامة والفاسدة، والتحريض على  تهم المالية، أومعلوما

أو  على الدولة وقوانينها، أو الدعوة إلى الطعن يف العلماء واألمراء، والخروج والخراب

 لترويج السحر والشعوذة... ونحو ذلك.

آالت التصوير الحديثة، جزء من وسائل اإلعالم، وتنطبق عليها أحكامها، وليست -2

لفاظ  عبرة باشتراك األأحاديث النهي عن التصوير، وإنما اشتراك ألفاظ، وال المقصودة يف

رمت لعلتين؛  إيجاد صورة لم يخلقها  األولى:والمباين، وإنما العلل والمعاين، فتلك ح 

التعظيم  والثانية:اهلل على سبيل المضاهاة لخلقه، وهذا ليس موجوًدا يف التصوير باآللة. 

رم والعبادة لها من دون اهلل، وهذا المقصد وغيره من المقاصد المحرمة، إن وجد فيها ح  

 استعمالها.

كل ما جاز أن تنظره بعينك مطلًقا جاز لك تصويره، ما لم يكن من باب  وضابطها العام: 

 العورات.

مارسة الكذب على الناس يف اإلخبار عن قضاياهم وعدم م :اإلخبار يف الصدق-1

 السياسية واالجتماعية واألمنية واالقتصادية وغيرها.

فالتسقيط الذي  :اشرعً  به واإلضرار أذيته يجوز ال بمن األذى وإلحاق اإلضرار عدم-2

قد تمارسه وسائل اإلعالم بحّق بعض الشخصيات السياسية والدينية وغيرها بهدف 

 اختالق األخبار التي تغتال اآلخرينال يجوز تصفية حسابات ضّيقة غير جائز، وكذلك 

 ، ما لم يكن هناك مبّرر شرعي واضح.اواجتماعيً  اسياسيً 
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والرقص غير الشرعي  الماجن غناءمثل ال :المحرمات على اإلعالم اشتمال عدم-3

وإظهار صور النساء الخليعات أو بّث األفالم غير األخالقية أو نشر ما يفّتت الحصانة 

 األخالقية يف المجتمع.

كما يف حاالت بّث اإلعالنات التجارية التي قد تشتمل  :غّش  اإلعالم يف يكون ال أن-4

شراء سلع ال تّتصف بما يبّث على على غّش الناس وإغرائهم بالجهل وترغيبهم يف 

 وسائل اإلعالم.

أن ال يكون يف اإلعالم ما يوجب إثارة القالقل وشّق عصى المسلمين وإيقاع الفتنة -5

 بينهم، أو تثبيط عزائمهم وتخويفهم وتخذيلهم وكسر روح الثقة يف نفوسهم.

 واالجتماعيالسياسي الوعي يسعى لرفع مستوى  :هادفة ذا رسالة اإلعالم يكون أن-6

وتعريفهم بدينهم وأوطانهم وحضارتهم وتاريخهم،  المسلمين،والثقايف والصّحي عند 

واالستفادة من تجاربها وتأمين وسائل  ،خرىوكذلك فتح أذهانهم على الشعوب األ

ّما أ الترفيه المنضبطة لتنفيس ضغوطاتهم النفسية، وحّثهم على فعل الخير بأنواعه.

 .اشرعً  محرمتضليل الناس وانحرافهم عن دينهم فهو  إلى ذي يهدفاإلعالم ال

فكّل إعالم يشّوه صورة  :اإلسالم عن مشّوهة صورةً  اإلسالمي اإلعالم يعكس ال أن-7

المسلمين أمام العالم أو يقّدمهم وإسالمهم ليكونوا مدعاًة للسخرية واالستهزاء يكون 

 .اشرعً  احرامً 

فيما يبّثونه عبر قنواتهم  اإلعالم اإلسالميالقّيمين على من توّخي الدقة والحذر -8

 .ومواقعهم وإذاعاتهم وصحفهم ومجاّلتهم وكتبهم وإعالناتهم

التمثيل المرئي تدور عليه األحكام الخمسة، ويجب استغالله يف الخير، بضوابط -9

 الشرع اإلسالمي.

 ال يجوز تمثيل الغيبيات وال الرسل وال أزواجهم وال بناتهم المؤمنات.-10
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 ، يف ظل رقابة هيئة شرعيةالسمعة يمحموديجوز تمثيل الصحابة، من قبل -11

 .متخصصة

بد من ظهورهن لتكون  إن كان الفال يجوز عمل النساء كمذيعات، أما التمثيل -12

 ، مع الحشمة والستر.عادة ال ت شتهىفيجوز لمن  يةالتمثيليات  واقع

وعند ظهور  ،على وسائل اإلعالمينبغي منع إظهار النساء الجميالت الفاتنات -13

 در بقدرها.تقوحة، المل ينبغي االقتصار على ما تدعو إليه الحاجة غيرهن

عند تمثيل المحرمات أو الكفر يجب كره ذلك والتنفير منه وكرهه، وإذا هو من باب -14

 كفًرا نسبه من دون حكاية. العورات حرم تمثيله، وإن كان قواًل 

إنشاء شركات االتصال، وبرامج التواصل، واإلشراف هو  المقصد من إنشاء هذه الوزارة

عليها، وتوصيل خدمات الهاتف، والشبكة العنكبوتية، وتوجيه استخدامها فيما يعود 

االتصاالت من النعم الحديثة التي قربت التواصل بين إذ بالنفع، وحظر المواقع الضارة، 

، اشرالمرئية إلى النقل الحي المبالمتباعدين، ابتداء من الكتابة إلى الصوت إلى المقاطع 

 ارً ختلف الفئات العمرية، نظبميات األساسية يف حياة األفراد ومن الحاج اأصبحت جزءً و

ولة استخدامها وتوفرها يف األجهزة لما تتميز به هذه الوسائل من خصائص تتجلى بسه

رة الكتابة إلى الصو الحديثة وقلة تكلفتها وسرعة تداول المعلومات فيها وتنوعها من

حفظها لخصوصية المستخدم لها، إلى حد ما،  ا، ومن مميزاتها أيًض رؤيةوحتى ال

 ن،يمن اآلخر امستهجنً  اوالنتشارها بين مختلف األوساط مما جعل عدم استخدامها أمرً 

ولكن هذا التواصل محكوم بضوابط، لئال تنحرف عن الهدف األساسي من اختراعها 

 وهي المصلحة الحاجية إلى المفسدة المحرمة. 

 عن ضوابط استخدامها: يلي الحديثوفيما 
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ها وسهولة الوصول فيها إلى الخير أو الشر زيادة ب  ر  إنَّ ق   إذ استشعار مراقبة اهلل تعالى:-1

لي خوا، وكما ابت  سلي اليهود بمجيء الصيد يوم السبت فرسبوا يف االبتالء وم  ابتالء كما ابت  

الصحابة بقرب الصيد وهم محرمون حتى تناله أيديهم ورماحهم لو أرادوه، فكفوا 

غياب رقابة األسرة أو رقابة وبها اإلنسان يف حالة الضعف التي يمر فنجحوا ونجوا، و 

السلطة القانونية، ال يعول على أمر كما يعول على الرقابة اإللهية على تصرفات اإلنسان 

 ڦ ڦ يئڦوسلوكياته، وقد أكدت النصوص الشرعية على ذلك، يقول اهلل تعالى: 

من استغالل غياب الرقابة  -ملسو هيلع هللا ىلص-ويحذر  [،4]الحديد:  ڃىئ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ

ِن النَّبِي   ، ع  ب ان  و  ن  ث  : -ملسو هيلع هللا ىلص-يف ارتكاب المحاذير الشرعية، فع  ال  ه  ق  نَّ امً »، أ  و  نَّ أ ق  ل م  ِمن   األ  ع 

ث اِل ِجب اِل تِه    أ م 
ن ات  س  ِة بِح  م  ال ِقي ام  ت ون  ي و 

أ  تِي ي  مَّ
ة  بِيًض أ  ا اهلل  اام  ه  ل  ع  ي ج  ن   ، ف  ب اًء م  ال  «اث ورً ه  ، ق 

ول   س  : ي ا ر  ب ان  و  ِهم  ل ن ا أ نِصف   اهللِ ث  ل  م  ل ن ا، ج  :  ه  ال  ، ق  م  ل  ع  ن  ال  ن  ن ح  ، و  م  ون  ِمن ه  ه  »ال  ن ك  ا إِنَّ م  أ م 

ام   و  م  أ ق  ل كِنَّه  ، و  ون  ذ  أ خ  ا ت  م  ي ِل ك  ون  ِمن  اللَّ ذ  أ خ  ي  ، و  م  تِك  د  ِمن  ِجل  ، و  م  ان ك  و  ا إِ  إِخ  و  ل  ا خ  ذ 

اِرِم اهللِ  ح  ا بِم  وه  ك  ت ه     .]صحيح: جه[ «ان 

كل مسلم يتعامل مع مواقع التواصل فعلى  :، فإنما األعمال بالنياتإخالص النية-2

 واألمر بالمعروف والنهي ،تكون نيته قائمة على تسخيرها خدمة لدين اهلل االجتماعي أن

 لصلة األرحام أو النصح االتواصل معهم تحقيقً ن طلب الشرع مع م   عن المنكر، وتواصاًل 

يطلع أما إن كانت لوية التي ال تتعارض مع الشريعة، لكل مسلم، وتحقيق المصالح الدني

به أصاب ذلك أم لم يص اعلى النساء وفتنتهن والمحرمات الدنيوية وشهوتهن، فيكون آثمً 

 إن كان المانع لعارض خارج عنه.

معيار التصفح لهذه المواقع هو الحالل والحرام وكل  الشرعية:االلتزام بالتوجيهات -3

الحرص على تصفح المواقع التي تضم الفوائد الشرعية أو  فال بد منما يؤدي إليهما، 
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التي تخدمك يف تخصصك العلمي أو عملك، يقابله تجنب الدخول إلى و ،العلوم النافعة

أو التي تسيء لْلسالم  اوأفالمً  االمواقع التي تنشر الرذيلة وتعرض الفواحش صورً 

ورموزه أو تدعو إلى اإللحاد والكفر والضالالت، وكذلك تجنب المواقع التي تعين على 

ال  النَّبِيُّ فالوصول إلى مواد محرمة،  : ق  ال  ن ه ، ق  ِضي  اهلل  ع  اِن ب ِن ب ِشير  ر  م  ِن النُّع  : -ملسو هيلع هللا ىلص-ع 

ر  ) إِنَّ ال ح  ، و  ل  ب ي ن  ال  ق ى إِنَّ ال ح  ِن اتَّ م  ثِير  ِمن  النَّاِس، ف  نَّ ك  ه  ل م  ات  ال  ي ع  ت بِه  ش  ا م  م  ب ي ن ه  ، و  ام  ب ي ن 

ى  ع  اِعي ي ر  الرَّ اِم، ك  ر  ع  فِي ال ح  ق  اِت و  ب ه  ي الشُّ
ع  فِ ق  ن  و  م  ِضِه، و  ِعر  أ  لِِدينِِه، و  ت ب ر  اِت اس  ب ه  الشُّ

ت   ن  ي ر 
ى، ي وِشك  أ  ل  ال ِحم  و  ِلك  ِحًمى، أ ال  ح  ل  م  إِنَّ لِك  يِه، أ ال  و 

ه  ع  فِ اِرم  ح   م 
ى اهللِ إِنَّ ِحم   (و 

  .]ق[

من خالل الحرص على االلتزام باآلداب  اإلسالمية: واألخالق االلتزام بمنظومة القيم-4

العامة واألخالق الرفيعة، من الصدق واألمانة، واالبتعاد عن األلفاظ البذيئة والسب 

واللعن، والتشهير باآلخرين وتتبع عوراتهم وأسرارهم الخاصة وتجنب الغيبة والنميمة، 

إال هي أحسن، ووتجنب كل ما يثير المشاحنة والبغضاء بين الناس والجدال إال بالتي 

لى الحاكمة عواألخالق وقد سبق معنا يف المقدمة األصولية منظومة القيم لزم السكوت، 

 جميع المعامالت والعالقات، فليلتزم بها.

إن األصل يف صناعة هذه األجهزة وتصميم هذه المواقع  نعمة الوقت: لحفاظ علىا-5

ي تريد بأقل وقت، وأن أن تختزل الوقت والجهد، وتجعلك تصل إلى المعلومة الت

 ؛ فإن الوقت سوف تسأل عنه.ال تضييع وقتبريد من غير تكلفة وتتواصل مع من ت

كتضييع الفروض، وهجر ت: الطاعاو الواجبات، والمسؤولياتأداء أن ال تشغل عن -6

أثناء القيادة مما قد  االقرآن، وإهمال العمل الوظيفي، أو وضياع األسرة، أو استخدامه

 يؤدي إلى حوادث...

ت امواقع التواصل االجتماعي مليئة بالمعلومف التثبت من المعلومة قبل إعادة نشرها:-7

عدم  على اولذا على المسلم المتصفح أن يكون حريًص  ؛واألخبار التي ال يعرف مصدرها
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 ٿ ٺ ٺ ٺيئإعادة نشر المعلومة قبل أن يتثبت من صحتها، قال اهلل تعالى: 

 ڦىئ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

ول  اهللِ  [،6]الحجرات:  س  ة  رضي اهلل عنه، أ نَّ ر  ي ر  ر  بِي ه 
ن  أ  : -ملسو هيلع هللا ىلص-وع  ال  لَّم  )، ق  ب د  ل ي ت ك   إِنَّ ال ع 

ا ب   د  م  ب ع  ا فِي النَّاِر، أ  ِوي بِه  ا، ي ه  ا فِيه  ت ب يَّن  م  ا ي  ِة، م  ِلم  رِِق بِال ك  ش  رِِب ي ن  ال م  غ  ال م  ومنه  .[]ق( و 

ق من ، والتوثاومتنً  االتحقق من دقة اآليات القرآنية، ومقبولية األحاديث النبوية سنًد 

 العبارات المنسوبة للعلماء، وكل ذلك قبل أن يسارع بإعادة نشرها.

يحرم إرسال الرسائل االقتحامية من غير إذن صاحب الموقع، أو التطبيق، ولو كانت -8

 مضموًنا ال حرمة فيه.تحمل 

جد فيها أحد سببين: -8 يجوز اختراق المواقع غير المحترمة، ويجب إغالقها، وهي ما و 

إما ألن الموقع يحتوي على مواد محرمة، كالمواقع الجنسية، ومواقع المجون، والسحر. 

 وإما ألن المالك للموقع كافر حربي، كمواقع العدو الصهيوين.

برامج المنسوخة غير األصلية بدون إذن منتجيها، وفيها ال يجوز المتاجرة بال-9

 ض والتعزير، أو الصلح على نسبة الربح.التعوي

 ال يجوز التنصت على الهواتف والحواسيب إلثبات التهمة؛ ألنه تجسس محرم.-10

لكترونية محرمة، كالجرائم يف الواقع الفعلي، وتنالها العقوبات الرادعة، الجرائم اإل-11

وإما أن تستحدث لها عقوبة مناسبة من باب إما على تكييفها الفقهي إن وجد لها أصل، 

 التعازير.

 ومن هذه الجرائم:

على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب  التنصت- أ

 التقاطه أو اعتراضه. أو-مسوغ نظامي صحيح  دون-اآللي 

لحمله على القيام بفعل أو االمتناع  ابتزازه؛غير المشروع لتهديد شخص أو  الدخول- ب

 مشروًعا.عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو االمتناع عنه 
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 لكتروين لتغييرإأو الدخول إلى موقع  إلكتروين،غير المشروع إلى موقع  الدخول- ت

 يم هذا الموقع، أو إتالفه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.تصام

بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة  المساس- ث

 حكمها.بالكاميرا، أو ما يف 

 لفة.المختعبر وسائل تقنيات المعلومات  بهم،وإلحاق الضرر  باآلخرين، التشهير-ج

ذلك و السند،أو توقيع هذا  سند،مال منقول أو على  لنفسه أو لغيره على االستيالء- ح

 صحيحة.عن طريق االحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير 

أو ائتمانية، أو بيانات  بنكية،بيانات  إلى-مسوغ نظامي صحيح  دون- الوصول- خ

أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه  بيانات،متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على 

 من خدمات.

غير المشروع إللغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو  الدخول- د

 إتالفها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.

الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو  إيقاف- ذ

 ، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتالفها، أو تعديلها.البيانات الموجودة

 الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت. إعاقة-ر

أو حرمة الحياة الخاصة،  العامة،القيم الدينية، أو اآلداب بما من شأنه المساس  إنتاج-ز

أو أحد أجهزة الحاسب  المعلوماتية،الشبكة  أو إرساله، أو تخزينه عن طريق إعداده،أو 

 اآللي.

 نشره،أو أحد أجهزة الحاسب اآللي أو  المعلوماتية،موقع على الشبكة  إنشاء- س

 لالتجار يف الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.

المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات اإلباحية، أو أنشطة الميسر المخلة  إنشاء- ش

 مة أو نشرها أو ترويجها.باآلداب العا
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 نشره،أو أحد أجهزة الحاسب اآللي أو  المعلوماتية،موقع على الشبكة  إنشاء-ص

لالتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل 

 التعامل بها.

يمكن إيجازها بوجوب أن يراعى فيها الضوابط المتعلقة باجتماع الجنسين بصورة 

األحكام الفقهية يف المحادثة بين فمباشرة وأولها وجود المسوغ الشرعي لالتصال، 

الجنسين يف هذه الشبكات هي نفس األحكام الفقهية السائدة يف المحادثات التي تحدث 

ة، يحل فيها ما يحل يف المحادثة المباشرة بين الناس ويحرم فيها بين الناس بصورة مباشر

 .حرم يف الحديث العادي بين الناسما ي

وعلى الجنسين تجنب استخدام الصور الشخصية وتبادلها، واالكتفاء بالمحادثة 

الكتابية، ويف حالة االضطرار إلى استخدام المحادثة الصوتية، بسبب عدم قدرة أحدهما 

 ڤيئألمر اهلل تعالى يف قوله:  ة، فعلى المرأة عدم الخضوع يف القول امتثااًل على الكتاب

 [.23]األحزاب:  ڄىئ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڇ يئڇوتجنب المحادثات بالصوت والصورة مع األجنبيات، قال تعالى: 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

ويكون ذلك حتى مع  .[31-30]النور:  ىئ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ

القريبات أو بين النساء أنفسهن الحتمالية تسرب هذه الصور من قبل الشركات المزودة 

لخدمة اإلنترنت، وقد تعرضت كثير من النساء لالبتزاز المالي والجنسي بسبب ذلك 

، إذ إن كل ما يف هذه الوسائل مكشوف، للشركة ولجهلهن بالتعامل مع هذه األجهزة
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محفوظ، يمكنهم استخراجه متى ما أرادوا، فال يجوز التخلع وكشف المزودة، وهو 

 العورات مطلًقا حتى بين الزوجين.

ما  فهو كلقاء األبدان، ويسري عليه إن كانت وسائل مرئيةف بالنسبة إلبرام العقود عبرها

 لكترونية.يف التجارة اإل لكوإن كان صوًتا أو كتابة فسيأتي تفاصيل ذيسري على الواقع، 

وتنمية الوعي والمعاهد الصحية، ، تإدارة المستشفيا ء هذه الوزارةالمقصد من إنشا

ولة المهن امزلريح اومنح التص من تصنيع واستيراد، وتوفير الخدمات الطبية،الصحي، 

 متفاصيل أحكاوستأتي المشاكل الصحية، ونحو ذلك،  على إنهاءالطبية، والعمل 

 الصحة يف فقه الطب.

ظ تقوم بحفل، والنهضة بالصناعة والتجارة، وتنظيم ذلك المقصد من إنشاء هذه الوزارة

وتسجيل الملكية الفكرية، والعالمات التجارية، وبراءات االختراع، ومنح السجل 

لشركات االتجاري للمنشآت التجارية، والسجل الصناعي للمنشآت الصناعية، وتسجيل 

وفير وإنتاج وتها، وإجازة المحاسبين القانونيين، التجارية، والوكاالت األجنبية وفروع

، ناسلحياة ال والحاجية والتحسينية يةالضرورالمنافع السلع والخدمات، التي ت شّكل 

ال ولسلع التي شرع اإلسالم إنتاجها واالستفادة منها، إال لإنتاج فال  مراعاة الشرعيجب و

يم ، ويجب االلتزام بالقالتي تعود بالضرر على الناسال و ،السلع المحّرمة إنتاجيجوز 

نتاج، ومراعاة معايير الجودة، وعدم اإلسالمية للتاجر المسلم، واإلتقان يف الصناعة واإل

 الغش، واإلسراف، واالحتكار والحسد ونحو ذلك.

 ألحكام يف باب الصناعة والتجارة:وفيما يلي بعض ا
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ء الذكا( أو )الجسمال( أو )الروبوتأو ) (اإلنسالة)( أو اآلليّ )ويقال له  اآللي اإلنسان-1

ل بشريهو و :(االصطناعي  ذاتيٍّ دون تدخُّ
 ذكيَّة  قادرة  على ات خاذ قرار 

عد ب عبارة  عن آلة 

ف وردَّات الفعل البشريَّة، حيث برمجتها تقنيات الذكاء  عبر ،يتمُّ تعليم اآللة كيفيَّة التصرُّ

 االصطناعي التي تسمح بتقليد الذكاء البشري.

ها، ، وبشرط عدم تقديسوالنافعة المباحة خدماتبعض الللقيام ب اآلليّ صناعة يجوز -2

إنسان أو حيوان كامل  صورةتجنب تشكيلها على واستخدامها يف مجاالت سيئة، و

 حتى يخرج من الحرج الشرعي.، الخلقة

 أو إعطائها وصفيحرم صناعة الدمى الجنسية، واألعضاء التناسلية بغرض المتعة، -3

   ويحرم بيعها وشراؤها.الذكورة واألنوثة، 

لتكيُّف دون الرجوع وا ،على االستقالل التام اآلليّ ر تطوير قدرة رااستم إن-4

ب رِمجها سيؤدي إلى كوارث ؛ المستقلة لكترونيَّةبالشخصيَّة اإل لها مع االعتراف ،لـم 

دون  يُِّف والتك ،على االستقالل التامبرمجتها  بالمجتمع اإلنساين؛ وبناء على ذلك يحرم

ب رِمجها  .طائها الشخصية اإللكترونية المستقلة، ويحرم إعالرجوع لـم 

 بشكل الشركة محدودة المسؤوليَّة؛ حتى ال اآلليّ تأسيس شركة تصنيع وتطوير  يحرم-5

 ة الماليَّة الضامنة لتعويض تجاوزاتها.يتمَّ تضييق الذمَّ 

ية بسبب تشغيل  عن النائب البشري مسؤواًل  يعتبر-6 لظروف  اوفقً  ،اآلليّ األضرار المتأت 

  عن االستخدام اآلمن. اآلليّ الحادث وسبب انفالت 

 :التاليةاألربع الصور وال تخرج المسؤولية عادة عن 

، ويف حال برمجته برمجة التصنيع والبرمجةعن عيوب وهو مسؤول مصنع ال األولى:

 مستقلة تمام االستقاللية عن البشر.

شغ ل المحترف بالتعامل مع الروبوت عن سوء التشغيل. الثانية:  الـم 
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اًل  الثالثة: شغ   دون افتراض مسؤوليَّته. المالك عندما يكون م 

مً  الرابعة: ستعِمل عندما يكون مستخد  ، وذلك هل اعاديًّ  اأو مستخِدمً  ،اآلليّ يف تشغيل  االـم 

 عن أخطاء االستعمال.

ظيم وتن والتعمير،هو التطوير الحضاري يف مجال اإلنشاء  المقصد من إنشاء هذه الوزارة

ذلك على أرقى ما توصلت إليه البشرية يف الرقي العمراين، وتقنين عمل المقاولين 

 .، ونحو ذلكالمهن وفتح محالتوالبنائين، ومنح رخص مزاولة 

 ابتداءً  ،وتنمية العملية التربوية والتعليمية المدارس، إدارة المقصد من إنشاء هذه الوزارة

اشئة، بتحفيظ القرآن للن مع االهتمام تهاء بمحو أمية من فاتهم التعليم؛بوضع المناهج وان

وغرس األخالق اإلسالمية الفاضلة، وتحفيظهم أصول السنة النبوية، وبقية العلوم 

 الشرعية، والعلوم اإلنسانية النافعة.

منح و الجامعات، والكليات، والمعاهد العليا، إدارة هو إنشاء هذه الوزارة المقصد من

ح الدراسية، وإصدار شهادة التخرج، ، ومنح المنمعاتتراخيص إنشاء الكليات والجا

 ذلك. والمعادالت، ونحو

االستفادة من الثروات البحرية، وتنميتها، وترشيد  هو المقصد من إنشاء هذه الوزارة

استغاللها، وتنظيم أمور الصيد كإصدار تراخيص قوارب الصيد، وتراخيص التصدير 

 ومنع الصيد الجائر كالصيد بالمتفجرات،الهتمام بعلوم البحار، للمنتجات البحرية، وا

 ونحو ذلك. وصيد األحياء النادرة،
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الحفاظ على الثقافة اإلسالمية الصحيحة، وتنظيم أمور هو  المقصد من إنشاء هذه الوزارة

يص إصدار ترخ، ولة مهنة استيراد الكتب والمجالت الثقافيةوإصدار ترخيص مزاذلك ك

منح تراخيص تداول المصنفات ووتسجيل المؤلفات للمؤلفين، ، بإنشاء دور النشر

ص إصدار ترخيالصوتيات، والكتب ويع محالت لبمنح تراخيص فتح و، الصوتية

ومحاربة الثقافات الوافدة المنافية ، لمستوردةااإلفراج عن الكتب والمجالت الثقافية 

االختالط بين الجنسين، ومسابقات ملكات لتعاليم اإلسالم، كثقافة العري والمجون و

األدباء اإلسالميين، وتعلي من من شأن  ع  رف  ، وت  من الترهات والتوافه ونحو ذلكالجمال، 

 عن األدباء الماجنين، والمنحرفين، وتأخذ على أيديهم.قدرهم، وتعرض 

 وفيما يلي بعض األصول واألحكام يف باب الثقافة:

 قبيح.الشعر حسنه حسن، وقبيحه -1

إن  بل لها حكم الوسائل، البلوى، وليس لها حكم يف ذاتها، االمعازف مما عمت به-2

 استخدمت مع األناشيد اإلسالمية، والحماسية، والجهادية، فال بأس بها، وإن استخدمت

 يف الغناء الماجن حرمت.

ضي يقتتحرم إن خالطها ما األصل يف االحتفاالت بالمناسبات الدنيوية اإلباحة، و-3

التحريم، ككونها تفعل مشابهة ألهل الكفر كعيد األم والحب والميالد، أو بسبب ما 

 يكون فيها من اختالط ومنكرات، أو تبذير لألموال كاألعياد الوطنية، ونحوها.

ال توجد أعياد دينية للمسلمين إال الفطر واألضحى فقط، وغيرها من المناسبات -4

يف موعدها من باب المصالح المرسلة، ال أن تأخذ طابع  يبقى تذكير الناس بها الدينية

 يجب إنكارها. و ة،بدعيف دائرة ال تدخلإال ت، وحتفاالاال

ا ذلك، وال تجري فيهالتهاين والتبريكات من باب العادات، فكل عرف له عاداته يف -4

 ، وإنما معروف أو منكر.بدعة وال سنة
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االهتمام بالمتخرجين من الجهاز اإلداري، بتوظيفهم  إنشاء هذه الوزارةالمقصد من 

نظام ك :مجموعة من األنظمةوتتفرع عنها ، والحفاظ على حقوقهم، وتسوية أوضاعهم

نظام مجلس الخدمة ، ونظام الخدمة المدنية، ونظام التقاعد المدين، وتأديب الموظفين

التقاعد المدين والعسكري ونظام التأمينات نظام تبادل المنافع بين نظامي ، والمدنية

مكافحة و ،تنظيم هيئة توليد الوظائف، وتنظيم المؤسسة العامة للتقاعداالجتماعية، و

 .البطالة

 :فتوظيالمتعلقة بال وننبه هنا على بعض األحكام

يحرم تزوير أي شهادة، أو وثيقة، وكل مرتب يتقاضاه من ورائها فهو سحت، ويضمن -1

 ود ضرر من جراء ذلك.يف حال وج

الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة يف نظام  هوالموظف: -2

ا كانت طبيعة تلك تشكيالت الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيً 

بقية، األس، وعليه فيجب الوصول إلى الوظيفة بالمعايير العادلة، كالوظيفة أو مسماها

بعيًدا عن المعايير الظالمة كالمحسوبية والعنصرية والعرقية واألمانة  ،العلميةوالكفاءة 

 والمناطقية وإال حل الفساد والظلم.

الراتب األساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام -3

ع م، وعليه فال يجوز أخذ الراتب مع اإلخالل بالعمل الوظيفي، أو الوظيفة التي يشغلها

 التغيب من دون عذر، ونحو ذلك.

الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة -4

 .وليست تشريًفاالعامة 

 على الموظف أن يلتزم بما يلي:-5



 306الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الثالث: المقاصد من إنشاء الوزارات، وشيء من أحكامها:/السلطة األولى: السلطة التنفيذية.

 

تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي ألداء -أ

م بالعمل يف غير أوقات العمل الرسمية بناء على تكليف من واجبات وظيفته، وأن يلتز

 الجهة المختصة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

 أن يحسن معاملة الجمهور وأن ينجز معامالتهم يف الوقت المحدد.-ب

 مواعيد العمل. احترام-ت

 على األموال والممتلكات العامة. المحافظة-ث

ه الوظيفية وتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر التسلسل اإلداري يف اتصاالت احترام-ج

وتعليمات يف حدود القوانين واللوائح النافذة، ويتحمل كل مسؤول مسؤولية األوامر التي 

 تصدر منه كما يكون مسؤوالً عن حسن سير العمل يف حدود اختصاصاته.

 يعمل على تنمية قدراته وكفاءته العلمية واالطالع على القوانين واللوائح أن-ح

لتحسين  ةوالتعليمات المتعلقة بعمله واإلحاطة بها وتقديم االقتراحات التي يراها مفيد

 طرق العمل، ورفع مستوى األداء.

 على الموظف ما يلي: رميح-6

 والمتعلقة بالخدمة المدنية والموظفين. ،القوانين واللوائح المعمول بها مخالفة-أ

يتعارض أو يتناقض مع الوظيفة أو  يضر أوممارسة أي وظيفة أخرى، أو عمل آخر -ب

 مقتضياتها.

طة ألية و بالواسأ ،أو ربح شخصي ،وظيفته وصالحياته فيها لمنفعة ذاتية استغالل-ت

 هدية أو مكافأة أو منحة أو عمولة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.

يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو صورة أو نسخة أو ملخص عنها أو أن  أن-ث

 عها من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيًا.ينز

وما ليس  ،بحكم وظيفته حتى ولو ترك الوظيفةالتي يطلع  سرارمن األ سًرا يفشي أن-ج

 بسر فال حرج من التحدث به.
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أو الظهور بمظهر من شأنه اإلخالل  ،على مقتضى الواجب يف أعمال وظيفته الخروج-ح

 .بكرامة الوظيفة

 هو اإلنتاج الزراعي األمثل، واستغالل الموارد المائية، المقصد من إنشاء هذه الوزارة

واالستفادة منها على أقصى وأحسن درجات االستفادة، وسن  ،واألراضي الزراعية

، ومنع الزراعات الضارة كالقات منظمة للتسويق والتخزين والتصديرقوانين 

ومنع األسمدة الضارة، والمحافظة على اإلنبات الطبيعي الموافق والخشخاش والتبغ، 

 ونحو ذلك. لْلنبات اإللهي الموزون،

يقصد بالسياحة يف اإلسالم التنقل من مكان إلى مكان بهدف التدبر والتأمل يف خلق اهلل 

 يف سبيل أو الدعوة إلى اهلل، أو الجهاد المحمود،أو طلب العلم  الناس،أو التعارف بين 

 ذلك،أو أداء الفرائض والواجبات الدينية وما يف حكم  النفس،أو الترويح عن  اهلل،

 ويحكم ذلك كله أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية حتى تكون صالحة ونافعة.

ها قوله من اآليات،ولقد حث القرآن الكريم على السياحة بالمفهوم السابق يف العديد من 

 ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ يئڍتبارك وتعالى: 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .[9 الروم:] ڻىئ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ

 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ يئڄوقوله: 

ويعتبر السفر إلى األراضي المقدسة  [.13الحجرات: ] ژىئ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ

للعمرة والحج سياحة دينية وللتعارف بين الناس وتحقيق العديد من المنافع المشروعة 

: : )-ملسو هيلع هللا ىلص-وىف هذا الخصوص يقول رسول اهلل  اِجد  س  ِة م  ث  ال  إاِلَّ إِل ى ث ال  ح  دُّ الر  ال  ت ش 
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ِجِد ا س  م  اِم، و  ر  ِجِد ال ح  س  م  ا، و  ذ  ِجِدي ه  س  ىم  ففي هذا الحديث حث على ، [ق] (أل  ق ص 

 السياحة الدينية.

وكان الفقهاء يسيحون من مكان إلى آخر لطلب العلم، وكان الدعاة يجوبون األرض 

ليهم من أجل جعل النشر دعوة اإلسالم، وكان المجاهدون يتركون ديارهم وأموالهم وأه

كلمة اهلل هي العليا، كما كان التجار المسلمون يتنقلون من دولة إلى دولة للتجارة 

وللدعوة وهكذا، وهذه جميعها نماذج من أشكال السياحة يف اإلسالم، وليس هناك حرج 

 ن يكون من مقاصد السياحة الترويح عن النفس.أمن  شرعي

ى السياحة التي تحقق منافع مشروعة لْلسالم على ما سبق فاإلسالم يحث عل اوتأسيًس 

 .والمسلمين

له يف هذه البنود التالية.وضوابط شرعية على النحو الذي س، ولها أهمية خاصة   ن فص 

ذلك من و :النفس عن والترويح الروحية العقدية التربية وسائل من وسيلة السياحة-1

وما خلق اهلل سبحانه وتعالى  ،والخلوة والتأمل يف خلق السماوات واألرضخالل السفر 

ويرى المناظر الطبيعية العظيمة يستحضر عظمة اهلل  ،من عجائب، فعندما يخرج السائح

 ک ڑ ڑ ژ ژ يئڈ فقال:ع، ولقد أمرنا اهلل بذلك بأنه الخالق المبد

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 [.191-190]آل عمران:  ہىئ
 .بين الناس وإفشاء السالم واألمن يف اإلسالم من أفضل وسائل التعارف السياحة-2
 السياحة من وسائل تبليغ دعوة اهلل إلى الناس، وتحفيزهم على اعتناق هذا الدين:-3

إلى  وكانت هذه من أهم وسائل سياحة سفراء اإلسالم األوائل الذين أرسلهم رسول اهلل
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، وتعتبر المراكز والهيئات واالتحادات والمؤسسات لدعوة الناس لْلسالم العالم

 اإلسالمية العالمية من نماذج سفراء اإلسالم يف العالم.
 واسطةب وأفريقيا آسيا شرق دول يف اإلسالم نشر يف الهام الدور التجارية للسياحة-4

كذلك و المستقيم، فكان مع التاجر المسلم عقيدته وأخالقه وسلوكه :المسلمين التجار

كان معه بضاعته، وكان ذلك من أهم أساليب نشر الفكر التجاري اإلسالمي، وبيان 

 ىولقد أشار القرآن إل اإلسالم،الضوابط الشرعية للمعامالت التجارية وإبراز شمولية 

 ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ يئۈفقال تعالى:  ذلك،

 ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 .[100النساء: ] ىئىئ
م السالو األمن فيها أخرى بالد إلى واالستبداد والطغيان الظلم بالد من والفرار الهجرة-5

 يحدث يفهجرة المسلمين إلى الحبشة وإلى المدينة ومثل هذا  ومن أمثلة ذلك: ،سياحة

هذه األيام عندما يفر المقهورون من الدعاة والالجئون السياسيون المسلمون بدينهم 

نة النبوية  األمن،ودعوتهم من بالد الظلم إلى بالد أخرى فيها  وهذا أمر أقره القرآن والس 

 الشريفة.

فإن كان  ؛منها، وباختالف ما يترتب عليها زيارة اآلثار باختالف القصد حكميختلف -6

إن وما آل إليه أمرهم ف. ر السابقين والعظماء والظالمين..النظر واالعتبار بآثا القصد هو

 هذه الزيارة مشروعة ما لم يترتب عليها منكر أو تضييع واجب.

أو غير ذلك من  ،زيارة اآلثار لتعظيم أهل الكفر والضالل واإلعجاب بهمإذا كانت -7

 ع من ورائها.فإنها ال تجوز، وال يجوز االنتفا ؛األغراض الفاسدة

لعدم ان إنما ك كآثار بالد الرافدين؛ يف البلدان التي فتحوها عدم هدم الصحابة لآلثار-8

فتركوها للعظة واالعتبار. ولو كان ؛ م اهتمامهم بها أو ما أشبه ذلكتعظيم الناس لها وعد
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 الناس يعظمونها يف زمانهم لهدموها كما هدموا األصنام وطمسوا التماثيل وسووا القبور

ي بعث أبا الهياج األسد هأنرضي اهلل عنه  علي فعنخشى من تعظيمها، المشرفة التي ي  

ا  إال طمسته، وال قبرً ال تدع تمثااًل ): -ملسو هيلع هللا ىلص-وقال: أال أبعثك على ما بعثني رسول اهلل 

 ]م[. (ا إال سويتهمشرفً 

لك ذعلى الهيئة التي يمارسها الشيعة والصوفية؛ فإن يف ال يجوز السفر إلى القبور -9

 محدثات، واعتقادات فاسدة، ومنكرات... تخالف نهج اإلسالم الصحيح.

تقديس األماكن من األمور التوقيفية؛ فال يقدس مكان إال ما قدسه الوحي؛ وعليه -10

عب كش فتقديس الشيعة ألماكن ككربالء والنجف وقم...وتقديس الصوفية ألماكن

وأماكن أضرحة أوليائهم... كل ذلك من التشريع الذي ما أنزل اهلل به من سلطان،  ،هود

وا العوام والجهلة من  ق  و  م  ذلك إلى وضع أحاديث وآثار ونسج كرامات؛ ليس  ه  رَّ وج 

الناس إلى هذه األماكن، ثم وضعوا مناسك وطقوًسا لكل زيارة من تلك الزيارات؛ 

تهم أو شيوخ كل هذا اإلحداث جاء من مرجعياوليضاهوا ما شرع اهلل من مناسك، 

 طرقهم. 

 اهلل رعبش يلتزموا أن المسلمين من السياحة مجال يف والعاملين السياح على يجب-11

 .همأرزاق يف تعالى اهلل ويبارك اآلخرة، الدنيا حسني بين يجمعوا حتى

ر االستطاعة؛  يجب على السائح المسلم أن-12 ِص السفر قد  خ  د  اهلل ليعب  يعرف أحكام ر 

 يقع يف المحظورات. على بصيرة ، ولئال

ار ال يجوز إال-13 لحاجة أو ضرورة، وال تجوز لمجرد السياحة؛  السفر إلى بالد الكفَّ

 فإنها من التحسين.

ار دخول جزيرة العرب إالَّ لما فيه -14 مصلحة للمسلمين؛ كالتجارة ال يجوز للكفَّ

 .ونحوها

ار د خول منطقة الح-15  رم المكي مطلًقا.ال يجوز للكفَّ
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 وسائل الجذب السياحي لها أحكام مقاصدها.-16

نأ ى با-17 ل األسباب الرئيسة التي ت  مسلمين لتقوية الوازع الديني عند المسلمين يعدُّ أوَّ

 .عن السياحة غير الرشيدة

ر نق ل مظاهر السياحة الخارجية  ،اتجاه كثير  من الناس للسياحة الخارجية-18 بر  ال ي 

سفر  دُّ منة إلى الداخل، بدعوى استِبقاء الناس يف بالدهم، وإنَّه ال يحالمخالفة للشريع

ا-وجلَّ  عزَّ -تقوى اهلل  الناس إلى الخارج إال ضعيف اإليمان والجاهل إذا ملَّ من  أمَّ

ار، والبالد التي ي كث ر  السياحة الداخلية ولو بعد حين، فسوف يعود  للسفر إلى بالد الكفَّ

 د المسلمين.فيها الفساد من بال

ل أمام اهلل -19 ِز الناس  يف- تعالى-ولِيُّ أمر المسلمين هو المسؤول األوَّ ج  األخذ بِح 

ا باعهم للكفَّ ًرا؛ لكيال يسقطوا يف الهاوية، بات  نحن ر يف سياحتهم، فوأط رِهم على الحق أط 

ة يجب أن  تكون متبوعة ال تابعة لغيرها. أمَّ

منح تصريح تأسيس الجمعيات ك التنمية االجتماعية من إنشاء هذه الوزارةالمقصد 

تأهيل وتدريب العنصر النسائي من األسر ، والتعاونية والمؤسسات األهلية واالتحادات

، الجتماعيةاالرعاية ، والفقيرة محدودة الدخل على الحرف اليدوية المدرة للدخل

تنظيم استخدام ، وقطاع العملمام بتوااله األحداث يف دور التأهيل والرعايةقبول ك

وتوفير فرص العمل ، فض منازعات العمل بين العمال وأرباب العمل، والعمالة

ة ، لرعايالرعاية االجتماعيةو ،صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، واالهتمام بلتشغيلها

 المعاقين والفقراء، ونحو ذلك.

والترويح على النفس  والحفاظ على صحته، بدن،ال تقويةهو  المقصد من هذه الوزارة

ل العقول عن اإلنتاج والدار اآلخرة، كما هو شغ  ت   ط أن الربشبالرياضات المباحة، 
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عل الهدف منها هو اللعب من أجل حيث ج   الحديثة، رياضاتالحاصل يف كثير من 

 زبعضها جائاللعب، وهذا شأن المفتونين بالحياة الدنيا، وقد ظهرت رياضات كثيرة 

واأللعاب  كالمالكمة والمصارعة الحرة وبعضها محرم ككرة الطائرة والمضرب

لما فيها من أضرار جسيمة، وبعضها مستحب كالسباحة والجري، وبعضها  القتالية؛

ه وجميع هذ .يدخلها الجواز والتحريم بحسب المالبسات التي تصاحبها ككرة القدم

اللتزام بالضوابط الشرعية، كستر العورة، وعدم إلحاق الرياضات أثناء أدائها ال بد من ا

ت الرياضية، وال ذم اآلخرين، الضرر باآلخر عمًدا، وأن ال تدخلها العصبية، وال التحزبا

ال يكون فيها أن و ،، وال مدعاة للفخر، والخصومةمن عوامل الفرقة عاماًل وأن ال تكون 

 ابهً ، وال تشل ممارسة بعض األلعابكاالنحناء الذي يفعله الالعبون قب كفرية،طقوس 

وإذا كانت امرأة فيضاف لها من  .وال رهان مقامرة،أن ال يكون يف الرياضة و بالكفار،

 ،امدربً سواء كان  الرجال،أن تكون ممارسة الرياضة بعيدة كل البعد عن أعين الضوابط 

ولتحقيق هذا الشرط فإنه ال يجوز تصوير  ،امشاهًد أو  ،اإداريًّ أو  ،اطالبً أو  ،اأستاذً أو 

ستها فيتخلف الشرط المبيح لممار فيشاهدونها،لئال تقع يف أيدي الرجال  النساء؛رياضة 

واألستر للمرأة أن تمارس  واألحوط، واألحسن، األفضل،لذا كان الرياضة؛ لتلك 

يف هذه حتى وإن لم يكن  والمدارس، والصاالت، النوادي،دون  البيت،الرياضة يف 

قع ما في ذلك،ألنها ال تأمن أن يصورها أحد الشياطين الذين يتصيدون  اختالط،األماكن 

ارس أن تمي شترط و ؛فال يخفى منعه اختالط،يف هذه األماكن  إن كانوأما  عقباه؛ال تحمد 

 فاف،الشوال  القصير،لبس  معها:وال لالعبات  لها،فال يحل  محتشم،الرياضة بلباس 

 لكن يحسن النساء،وأمام  الرجال،وهذا شرط عام يف لباسها أمام  الثياب،من  وال الضي ق

 لنسائية،ا الرياضات،لما يوجد من عدم تحقيق لهذا الشرط يف كثير من  هنا؛التنبيه عليه 

 والطائرة،وكرة القدم  والمصارعة، السباحة،كما هو معروف من لباس  والرجالية،

يف  كل السواءويشترك يف هذا الشرط النساء والرجال على  وغيرها، والجمباز، والسلة،
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مع أننا ننصح األخوات  الجنسين؛وما أكثر نقض هذا الشرط وتخلفه يف  ،حدود عورته

 ل،األعمافال يضيعنها يف مثل هذه  أوقاتهن،ويحفظن  أنفسهن،بأن يصنَّ المسلمات 

 البيوت، القرار يف أهمها:والتي من  ،اهللفصيانة المرأة وحمايتها تكونان يف االلتزام بأوامر 

  [.33 :األحزاب] ڃىئ ڃ يئڃ تعالى:لقوله  امتثااًل  حاجة؛وعدم الخروج منها لغير 

 ، هي الصالة والصوم، بالصفة الشرعية؛ فإن فيها منافععلى اإلطالقوأفضل الرياضات 

مضاعفات سلبية،  وصحة كاملة، وطرًدا للسموم، وال يلحق صاحبهماللبدن محضة، 

وال أضرار جسمية، أضف إلى أن فاعلهما مخلًصا مأجور، وله سعادة يف الدنيا وجنة يف 

 اآلخرة.

مد المواطنين بخدمة التيار الكهربائي، لما يف ذلك من المنافع  المقصد من هذه الوزارة

 أحدث التقنيات، وأن وأن يستخدم يف ذلكالكثيرة، التي قد تصل إلى حد الضرورة، 

 يستفاد من الطاقة الشمسية، والمائية، والهوائية، ونحوها من الطاقات.

 

المال العام هو المال المملوك و ،المقصد من هذه الوزارة هو الحفاظ على المال العام-1

والمؤسسات والمباين والطرق والمدارس  العامة لألمة كلها، كالموارد والشركات

، وما يشمل النقود والعروض واألراضي العامة والجامعات ووسائل المواصالت

 ، واالنتفاع بهذه األموال والممتلكات حق لألمة كلها.العامة واآلليات والمصانع

يتولى أمرها ال يعد  إن الهدف من وجود المال العام هو تحقيق المصلحة العامة، ومن-2

وليس من حقه التصرف المطلق فيها، بل هو أجير أو مؤتمن عليها أو حافظ  لها، امالكً 

 .لها، وعليه أن يديرها وفق القواعد القانونية والشرعية

ال تقع مسؤولية حماية المال العام على أجهزة الدولة وحسب بل هي مسؤولية كل -3

ل القائمين عليه، أو من قبل ا على المال العام، سواء من قبمواطن، فكل من وجد تجاوزً 
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يرفعه  ، وأنعموم المواطنين عليه أن ينكر ذلك ويرفضه بشتى أنواع الرفض واالستهجان

ألن السكوت عن هذا التجاوز يعطي فرصة لكل من تسول  ؛والرقابة والمحاسبة للحسبة

 ، وهو سكوت على منكر.نفسه التعدي على المال العامله 

 ا يعاقب عليه فاعله عقوباتعام يف الشريعة اإلسالمية جرمً يعد االعتداء على المال ال-4

 يف الدنيا واآلخرة، ألنه اعتدى على مال ليس ماله، وتصرف يف حق ليس من حقوقه.

ومن أجل منع االعتداء على المال العام ينبغي على الدولة إصالح الجهاز الرقابي -5

 العام وعدم التفريط به. الحرص الشديد على المال يضمن توفرواإلداري لديها، بما 

الشرب مياه الرعية من المياه، الراعي وسد حاجة هو  المقصد من إنشاء هذه الوزارة

وتصريفها عبر خدمات الصرف الصحي،  وذلك بتوصيلها إلى البيوت،واالستعمال، 

 لالستفادة منها يف مشاريع الزراعة والري. ؛والتدوير لهذه المياه

والغاز والثروات المعدنية األخرى  إدارة وتنمية النفط المقصد من إنشاء هذه الوزارة

 ممة، واستثمارها االستثمار األمثل، وتنظيكالذهب والفضة والرخام واألحجار الكري

 عليها. وتنسيق عملية التنفيذ والرقابة

وحرية ذلك، ومنح تصاريح تحقيق سهولة التنقل  المقصد من إنشاء هذه الوزارة

، ومن نعم اهلل على العباد أن يسر لهم التنقل، لشركات النقل البرية والجوية والبحرية

 ووسائله.وسبله، 

ائمة قولوائح وهياكل تنظيمية، ، وأنظمة للطيران والسفن، والمرور هناك قواعد للسيرو 

وهي من طاعة ولي  بها،مقاصد الشريعة، يجب االلتزام حفظ المرسلة، والمصلحة على 
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األمر، ومن خالف أخذ الجزاء الذي يناسبه. وأما بالنسبة ألحكامها األخرى فقد سبق ما 

 له صلة بالعبادات، وسيأتيك ما له صلة بالجنايات.

هو المحافظة على الحقوق الشرعية، التي شرعها اإلسالم  المقصد من إنشاء هذه الوزارة

وق رسوله، وحقوق الصحابة، وحقوق العلماء، وحقوق الوالدين، كحقوق اهلل، وحق

، وحقوق اإلسالمية وحقوق األخوة وحقوق الرعية، ،الراعيوحقوق وحقوق الزوجين، 

وحقوق اليتيم، واألرامل والمطلقات، وحقوق الضعفاء، الطفل،  األوالد، وحقوق

حقوق الطريق، ووحقوق الجيران، وحقوق الضيف، وحقوق والمستضعفين، 

 الحيوان...إلى آخر الحقوق النابعة من الوحي )الكتاب والسنة(.

حق و، والسحاقيات، أما الحقوق التي مصدرها الشيطان فكثيرة جًدا، كحقوق المخنثين

التنقل بين األديان، وحقوق المرأة والتي مضمونها إفسادها، وحق التشريع، وحق التعبير 

 .بال مساءلة..

  



 .السلطة التشريعية :ثانيةالسلطة ال

السلطة المؤلفة من صفوة علماء الشريعة المجتهدين والمكلفة هي : التشريعيةالسلطة 

باستخالص األحكام الشرعية من مصادرها؛ والتعريف بها ووضعها لدى الدولة موضع 

والمنوط بها اإلشراف على السلطات األخرى فيما يتعلق بتنفيذ الشريعة وتطبيق  ،التنفيذ

الرقابة على لشورى ومع سائر أهل الحل والعقد أحكامها، والمعهود إليها مع بقية أهل ا

 لها.الحكومة والمحاسبة 

ريعة خرج عن دائرة علماء الشالسلطة التشريعية يف اإلسالم ويف الدولة اإلسالمية ال ت-1

 المجتهدين وهم علماء الشريعة الذين استجمعوا شروط االجتهاد.

تشريع الصياغة ، بالقيام بعملية اوالمختصة دستوريً  اهذه السلطة هي المكلفة شرعً -2

بيان م النص وهُّ ف  بالنسبة إلى ما فيه نص فعملهم ت  عملها التشريعي: ال يعدو أمرين: و

ما ال نص فيه فعملهم قياسه على ما فيه نص  وبالنسبة إلىالحكم الذي يدل عليه، 

 مراعين القواعد والمقاصد الشرعية. االجتهاد،واستنباط حكمه بواسطة 

فالسلطة التشريعية عندما تقوم بالتشريع فإنها ال تنشئ األحكام إنشاًء وال تبتدؤها ابتداًء 

 من ، ال(كتاب اهلل وسنة رسوله) الوحي خلصها وتستخرجها منوإنما تستمدها وتست

بين أمرين ال يصح أن يلتبسا، وهما  فاصاًل  اوبذلك وضع النظام اإلسالمي حًد  ؛غيره

، السيادة لشرع اهلل، والسلطان لعلماءان، فالسيادة هلل، والسلطان لالسيادة والسلط

 ،ام واإلعالم بها واإللزام بتطبيقهاللمجتهدين من األمة الذين يقومون باستنباط األحك

 وهذا هو سلطانهم الذي ال يتعدى على سيادة الشريعة.



 317الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الثالث: المقاصد من إنشاء الوزارات، وشيء من أحكامها:/السلطة الثانية: السلطة التشريعية.

 

ن عمل السلطة التشريعية ال يقف عند حد التشريع وإنما يتعداه إلى اإلشراف إ-3

لضمان االلتزام بهذا التشريع من قبل السلطتين التنفيذية والقضائية، وبخاصة  ؛والمباشرة

، كما أنها تشترك مع سائر أهل الشورى وأهل الحل والعقد يف القيام السلطة التنفيذية

بدور الرقابة على باقي السلطات والمحاسبة للحكومة، وإبداء المشورة للحاكم 

 ومعاونيه يف كل مشكل يعرض لألمة من األمور العامة.

 لصفوة علماء الشريعة المجتهدين الذين يمثلون السلطة التشريعية جزء من أه إن-4

الحل والعقد؛ ألن أهل الحل والعقد يف األمة ليسوا منحصرين يف علماء الشريعة 

دائرتهم  وإنما تتسع ؛عن أن ينحصروا يف صفوتهم المختارة للتشريع المجتهدين فضاًل 

لتشمل غيرهم من العلماء والقضاة واألمراء والخبراء والصلحاء والوجهاء العدول 

تحملون مسؤولية هذه األمة ويعتبرون هم كبار األمة الذين يحملون همَّ هذا الدين وي

 فيها.وقادتها وأولو األمر 

هي القرآن، والسنة، واإلجماع، والقياس، والمصلحة، وسد الذريعة،  مصادر التشريع:

 واالستحسان، وشرع من قبلنا، واالستصحاب. 

 :إلى من جهة رجوعها إلى النقل والعقل وتقسم

 وهي: الكتاب، أي مصادر راجعة إلى النقل وليس للعقل شيء يف إثباتها، نقلية:-1

 .، وشرع من قبلناوالسنة، واإلجماع

أي مصادر مردها إلى النظر والرأي وإن لم تستقل بها العقول، وهي: القياس،  عقلية:-2

 والمصلحة المرسلة، وسد الذريعة، واالستحسان، واالستصحاب. 

 :إلى ة والتبعيةمن جهة األصالو

وحي، وهما: الكتاب والسنة، فالكتاب الأي مصادر مستقلة بذاتها، عبارة عن  أصلية:-1

وحي بلفظه ومعناه، والسنة بالمعنى دون اللفظ؛ وإنما علمنا أن السنة وحي بداللة القرآن، 
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ا باتباعها بأمر القرآن، فعاد أمرها إلى القرآن؛ وسائر األدلة دونها؛ فا رِن  ل  لقرآن أصل  كوأ م 

 المصادر، ومرجعها األول واألخير.

أي اعت برت مصادر باعتبار القرآن والسنة لها، وهي اإلجماع والقياس  تبعية:-2

 والمصلحة، وسد الذريعة، واالستحسان، وشرع من قبلنا، واالستصحاب.

 هنالعلم أصول الفقه وقد فص مجال السلطة التشريعية وتفاصيلها علم كامل مستقل هوو

 كتابنا المنجد يف شرح المرشد يف أصول الفقه.  يف-وهلل الحمد-

  



 السلطة القضائية:: ةثالثالسلطة ال
ضايا يف الق فصلوت ،تملك إصدار األحكام الشرعية الجهة التيهي السلطة القضائية: 

وإجماع علماء المسلمين -ملسو هيلع هللا ىلص-المتنازع فيها على ضوء كتاب اهلل وسنة رسوله 

مان صمام األ فهي ،ويرفع الظلم عن المواطنين ،حتى يتحقق العدلوالقياس الصحيح 

جوهرية الستقراره، وحفظ حقوق أفراده،  ة  مع بكافة مؤسساته وأفراده، وضمانللمجت

 للدولة يووتشكل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية دعامات وركائز النظام الشور

 .قدرة على تحقيق العدالة الناجزة للكافة دون تمييز أو تفرقةالو ،اإلسالمية

واألدلة الجنائية، سيكون الحديث عن القضاء والشهادات والجنايات والديات  اوفيه

 ( مباحث:6، والتعازير، وتنتظم تحت )والحدود

 :: يف القضاءاملبحث األول

ى يقِضي قضاًء وإحكام ؛ والفصل القضاء يف اللغة: الحكم الشيء والفراغ منه، يقال: ق ض 

. ل  م  وف ص  ك   إذا ح 

ويف االصطالح: تبيين الحكم الشرعي، واإللزام به، وفصل الخصومات، وقطع 

 المنازعات.

مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع وا لما فيه من منع الظالم، وسمي القضاء حكمً 

 الشيء يف موضعه.

فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط اإلثم عن الباقين، وإن امتنع كل  القضاء

ِب العظيمة، ففيه نصرة  ر  الصالحين عنه أثموا؛ ألن أمر الناس ال يستقيم بدونه، وهو من الق 

المظلوم، وإقامة الحدود، وإعطاء كل مستحق حقه، واإلصالح بين الناس، وقطع 

 األمن، ويقل الفساد.المخاصمات والمنازعات؛ ليستتب 
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يع لئال تض ؛ة حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحةلذا يجب على اإلمام تعيين القضا

الحقوق ويعم الظلم، وفيه فضيلة عظيمة وأجر كبير لمن دخل فيه، وقام بحقه، وهو من 

 أهله، وفيه إثم عظيم لمن دخل فيه ولم يؤد حقه ولم يكن من أهله.

 فيه الكتاب، والسنة، واإلجماع.األصل 

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ يئېئفدليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: 

 [.26]ص:  جئىئ ی

)إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم : -ملسو هيلع هللا ىلص-ومن السنة قوله 

  .]ق[ واجتهد ثم أخطأ فله أجر(

ب القضاة، وكذلك فِع  -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد تولى النبي   .هأصحابه ِمن  بعدل  منصب القضاء، ون صَّ

 الناس. ى مشروعية نصب القضاة والحكم بينأما اإلجماع: فقد أجمع المسلمون عل 

 يشترط فيمن يتولى القضاء الشروط اآلتية:

ألن اإلسالم شرط للعدالة، والكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر  أن يكون مسلًما؛-1

 القضاء رفعة له، والمطلوب إذالله.

؛ ألن الصبي والمجنون غير مكلفين، وتحت والية -أي: بالًغا عاقاًل - أن يكون مكلًفا-2

 غيرهما.

ية، فليس أهاًل للقضاء، ألن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له وال الحرية؛-3

 ، وقد انتهى الرق كما قصد اإلسالم.كالمرأة

: -ملسو هيلع هللا ىلص-فال تتولى المرأة القضاء؛ ألنها ليست من أهل الوالية، قال النبي  الذكورة؛-4

ا أمرهم امرأة(   .]ق[ )لن يفلح قوم ولَّو 
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 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ يئٺفال يولى الفاسق؛ لقوله تعالى:  العدالة؛-5

 فعدم قبول حكمه من باب أولى.فإذا كان ال يقبل خبره،  [.6]الحجرات:  ٹىئ

ألنه ال يتمكن مع هذه  ؛ات المزمنة كالصمم والعمى والخرسالسالمة من العاه-6

 .بين الخصوم فصلالعاهات من ال

 لنظاماب ا، وأقله أن يكون عالمً التي ولي للقضاء بها أن يكون عالًما باألحكام الشرعية-7

 للقضاء.  )الدستور( األساسي اإلسالمي

ينبغي أن يكون القاضي قوًيا ذا هيبة من غير تكبر وال عنف، لينًا من غير ضعف؛ لئال -1

ي    س الضعيف ِمن  عدله.أ  يطمع القوي يف باطله، وي 

 أن يكون حليما متأنًيا؛ لئال يغضب من كالم الخصم فيمنعه الحكم.-2

 ظة، ال يؤتى من غفلة وال يخدع لغرة.أن يكون ذا فطنة ويق-3

 ينبغي أن يكون القاضي عفيًفا ورًعا، نزيًها عما حرم اهلل.-4

 أن يكون قنوًعا صدوًقا، ذا رأي ومشورة.-5

يحرم على القاضي أن يسارَّ أحد الخصمين، أو يحابي أحدهما، أو يلقنه حجته، أو -6

 يعلمه كيف يّدعي.

 )ال يقضي: -ملسو هيلع هللا ىلص-غضبان غضًبا شديًدا؛ لقوله يحرم على القاضي أن يقضي وهو -7

ويقاس على الغضب كل ما يشوش على الفكر من  .]ق[ حاكم بين اثنين وهو غضبان(

 المشكالت والهموم، والجوع والعطش والتعب، والمرض وغيرها.

-قبول الرشوة؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول اهلل  وغيره يحرم على القاضي-8

ِم( : -ملسو هيلع هللا ىلص ك  ت ِشي  فِي ال ح  ر  ال م  اِشي  و  فالرشوة تمنعه  .]صحيح: حم، ت، حب، ك[)ل ع ن  اهلل  الرَّ

 من الحكم بالحق لصاحبه، أو تجعله يحكم بالباطل للمبطل، وكالهما شر عظيم.
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يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، ومن كانت له عادة -9

لو و ؛لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها ال بأس، بشرط أال يكونبمهاداته قبل القضاء ف

فالقاضي ينبغي له أن ينزه نفسه عن جميع ما يؤثر يف  ؛تورع عن ذلك كله لكان أفضل له

قضائه وسمعته، حتى البيع والشراء ال ينبغي له أن يبيع ويشتري بنفسه ممن يعرفه، خشية 

 وإنما يتعاطى البيع والشراء بوكيل ال ؛ء كالهديةمحاباة يف البيع والشراالمحاباة؛ فإن ال

 يعرف أنه له.

ال يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه وال لقرابته، ممن ال تقبل شهادته له، وال يحكم -10

 على عدوه، لقيام التهمة يف هذه األحوال.

 ال يحكم القاضي بعلمه؛ ألن ذلك يفضي إلى تهمته.-11

يكتب له الوقائع، وغيره ممن يحتاجه لمساعدته، يستحب للقاضي أن يتخذ كاتًبا -12

 كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم، لكثرة انشغاله بأمور الناس فيحتاج من يساعده.

لم يجد  ، فإن-ملسو هيلع هللا ىلص-يتعين على القاضي أن يحكم بما يف كتاب اهلل وسنة رسول اهلل -13

يكن من أهل  قضى باإلجماع، فإن لم يجد وكان من أهل االجتهاد اجتهد، وإن لم

 االجتهاد فعليه أن يستفتي يف ذلك فيأخذ بفتوى المفتي.

تب كلهذا  ؛ لعموم أدلة العدل؛اضي العدل بين الخصمين يف كل شيءيجب على الق-14

تَّى ال  األشعري:  عمر إلى أبي موسى لِك  ح  د  ع  ِلِسك  و  ج  م  ِهك  و  ج  آِس ب ي ن  النَّاِس فِي و  )و 

ِعيف  مِ  ي أ س  الضَّ ( ي  ي ِفك  رِيف  فِي ح  ع  الشَّ ال  ي ط م  لِك  و  د     .]صحيح: قطن، هق[ن  ع 

 يتوصل القاضي إلى الحكم يف قضية ما باتباع الخطوات التالية:

ِعي؟ أو يسكت  - إذا حضر عنده الخصمان أجلسهما بين يديه، وسألهما: أيُّكما المدَّ

ِعي فيستمع   دعواه.حتى يتكلم المدَّ
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ى عليه عن موقفه  - ع  فإن جاءت الدعوى على الوجه الصحيح، سأل القاضي المدَّ

 حيالها، فإن أقرَّ بها قضى عليه، وإن أنكر طالب المدِعي بالبينة.

فإن كانت للمدِعي بينة طالبه بإحضارها، واستمع شهادتها، وحكم بها بشروطها، وال  -

 يحكم بعلمه.

ِعي بي - -ملسو هيلع هللا ىلص-نة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه؛ لقوله فإن لم يكن للمدَّ

نه( )فلك يميقال: ال. قال: )ألك بينة؟( للحضرمي الذي ادَّعى أرًضا غلبه عليها الكندي: 

عى عليه( : -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  ،]م[ عي، واليمين على المدَّ     .]صحيح: ت، قطن[)البينة على المدَّ

عي يمين المدعى عليه، حل - دَّ فه القاضي وخلَّى سبيله؛ ألن األصل براءة فإن قبل الم 

 الذمة.

عى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف، قضى عليه الحاكم بالنكول،  - فإن نكل المدَّ

عي، وقد حكم بالنكول -يعني: االمتناع-فالنكول  قرينة ظاهرة دالة على صدق المدَّ

 وجماعة من أهل العلم.-ملسو هيلع هللا ىلص-عثمان 

ى عليه، فيحلف، وذهب جماعة آخرون إلى أن اليمين  ترد على المدِعي إذا نكل المدع 

 ويستحق، وال سيما إذا قوي جانبه.

عي ب ينة بعد ذلك حكم له  - فإذا حلف المدعى عليه وخلَّى الحاكم سبيله، فأحضر المدَّ

 بها؛ ألن يمين المنكر ال تزيل الحق، وإنما هي مزيلة للخصومة.

وكالة، وهي من الوكاالت الجائزة ، تولي المرافعة عن أحد الخصمين بالهي:  المحاماة

عن  اأن يكون بعيًد  لكن ينبغي للمحامية على وكالة؛ ولمال الناتج عنها جائز؛ ألنه أجروا

دعوى ، فإن كانت الالمرافعةتثبت من القضية قبل يو ىتحري الجشع والطمع؛ وعليه أن 

رجاع الحق له ، إل المحاماة؛  ت جاز ؛عن صاحبها وظلمًا واقعًا عليه حّقًا مسلوبًا

سلب  ا، وهو من باب التعاون على البر والتقوى ، وإن كانت القضية فيهعنهورفع الظلم 
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وال قبول  الظالم المرافعة عنالمحاماة وال جوز تفال  ،حقوق الناس والتعدي عليهم

توعد و عنه، نهى اهللاإلثم والعدوان ، وقد ؛ ألنه يكون من باب التعاون على وكالته

 ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ يئ، فقال تعالى : العقوبةب والعدوان اإلثم المتعاونين على

 [.2: المائدة] ىئ ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 وهناك شروط لجواز المحاماة:

ـ أن يراعي حكم الشرع ابتداًء يف أصل القضية، فال يترافع إال إذا علم مشروعية الدعوى 1

 ومضمونها.

 ؛ وعليه أن ينصحه بترك الدعوى.فاع عن موكله يف أمر يعلم بطالنهـ ال يجوز له الد2 

 ـ ال يجوز له المطالبة عنه بحق ليس له.3 

 .أن يبين الحق وأن يقول الصدق ى المحاميـ يجب عل4 

أن يكون الترافع يف محكمة شرعية؛ فلو اختار موكله محكمة وضعية لم يجز له الدفاع -6

 عنه إال يف الضرورة.

 :: يف الشهاداتاملبحث الثاني

الشهادة يف اللغة: هي الخبر القاطع، مشتقة من المشاهدة؛ ألن الشاهد يخبر عما شاهده 

 وعاينه.

 يف مجلس القضاء. هعلى غير هلغيراإلخبار بحق  ويف االصطالح:

أو شهدت، أو ما يقوم أو: هي اإلخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص، وهو: أشهد 

 مقامهما.



 325الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الثاين: يف الشهادات:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

ل الشهادة يف غير حق اهلل تعالى   مُّ ذا فرض على الكفاية، إ-يعني يف حق اآلدميين-ت ح 

وجد من يقوم بذلك كفى عن اآلخرين لحصول الغرض، وإن لم يوجد إال من يكفي 

 [.282]البقرة:  ىئۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں يئ: تعيَّن عليه؛ لقوله تعالى

وأما أداؤها وإثباتها عند الحاكم: ففرض عين على من تحملها متى د عي إلى أدائها؛ لقوله 

وهذا  [،283]البقرة:  ىئڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ يئتعالى: 

 وعيد شديد لمن كتمها، فدل على فرضية أدائها على من تحملها، متى دعي إلى ذلك.

ويشترط لوجوب تحملها وأدائها: انتفاء الضرر عن الشاهد، فإن كان يلحقه من ذلك 

)ال ضرر وال : -ملسو هيلع هللا ىلص-ضرر يف عرضه أو ماله أو نفسه أو أهله، فال يجب عليه؛ لقوله 

   .]صحيح: ط، جه، ك[ضرار( 

 دلَّ على مشروعية الشهادة الكتاب والسنة واإلجماع. 

وقوله تعالى:  [،282]البقرة:  ۀۀىئ ڻ ڻ ڻ ڻ يئںوله تعالى: أما الكتاب فق 

 ڤ ڤڤ ٹ يئٹتعالى:  وقوله ،[2]الطالق:  ىئک ڑ يئڑ

 ژىئ ژ ڈ يئڈوقوله تعالى:  ،[283]البقرة:  ىئڦ ڦ ڦ ڤ

 ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ يئڈوقوله تعالى:  [.2]الطالق: 

 [.282]البقرة:  ڳىئ ڳ گ گ گ گ

وحديث ابن  .]ق[)شاهداك أو يمينه( قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-حديث ابن مسعود أن النبي  ومن السنة:

ر  ا)قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-عباس رضي اهلل عنهما أن النبي  ن  أ ن ك  ل ى م  ال ي ِمين  ع  ى ، و  ع  ِن ادَّ ل ى م  ل ب ي ن ة  ع 

ِة(  ام  ي ال ق س 
   .]حسن: قطن، هق[إاِلَّ فِ

 الحقوق، وألن الحاجة داعية إليها.وقد أجمع العلماء على مشروعيتها؛ إلثبات 



 326الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الثاين: يف الشهادات:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 يشترط فيمن تقبل شهادته الشروط التالية:

: ]الطالق ژىئ ژ ڈ يئڈ فال تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: اإلسالم:-1

والكافر ليس بعدل وال  .[282]البقرة:  ڳىئ ڳ گ يئگوقوله عز وجل: [. 2

مرضي، وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب يف حال الوصية يف السفر ألجل الضرورة، 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ يئڇوذلك إذا لم يوجد غيرهم؛ لقوله تعالى: 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

قال ابن عباس وجماعة كثيرون يف قوله:  [.106]المائدة:  ىئڱ ڱ ڳ ڳ

 .غير المسلمين، يعني أهل الكتاب من ىئ گ گ ک ک يئ

فال شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة، ألنه غير كامل العقل، فهو  البلوغ والعقل:-2

ة بعض يف الجروح خاصة، وبخاص ناقص األهلية. لكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على

ألن  ؛قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم. وكذا ال تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران

 شهادتهم ال تفيد اليقين الذي يحكم بمقتضاه.

كام ته يف األحفال تقبل شهادة األخرس، ولو فهمت إشارته؛ وإنما قبلت إشار الكالم:-3

بلت؛ لداللة الخط على األلفاظ. ؛الخاصة به للضرورة  لكن لو أدى الشهادة بخطه كتابة ق 

 لمعروف بكثرة الخطأ والسهو؛فال تقبل شهادة المغفل وا الحفظ والضبط واليقظة:-4

لعدم حصول الثقة بقوله؛ الحتمال أن يكون ذلك من غلطه، لكن تقبل ممن يقلُّ منه ذلك؛ 

 ألنه ال يسلم منه أحد.

: ]الطالق ژىئ ژ ڈ يئڈفال تقبل شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى:  العدالة:-5

 المروءة، المؤدي للواجباتوالعدل: هو المستقيم يف دينه، الذي لم تظهر منه ريبة، ذو [، 2

 والمستحبات، المجتنب للمحرمات والمكروهات.
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يجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد به، فال يجوز له أن يشهد بما ال يعلم، -1

 ائ يئىوقال تعالى:  [.36]اإلسراء:  ىئۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ يئوئقال اهلل عز وجل: 

 أي: على بصيرة وعلم. .[86]الزخرف:  وئىئ ەئ ەئ ائ

والعلم يحصل بالسماع أو بالرؤية أو بالشهرة واالستفاضة فيما ال يحصل إال بها غالًبا 

 كالنسب والموت.

ال تقبل شهادة األب البنه وال العكس؛ لحصول التهمة، وكذلك أحد الزوجين -2

و زوجته أو شهدت عليه لصاحبه. وتقبل الشهادة عليهم، فلو شهد على أبيه أو ابنه أ

 پ پ ٻ ٻ ٻ يئٻقبلت؛ لعدم التهمة يف ذلك، قال اهلل تعالى: 

 [.135]النساء:  ىئٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

ال تقبل شهادة العدو على عدوه، وال من يجر إلى نفسه نفًعا بها، أو يدفع بها ضرًرا -3

الكافر،  المسلم علىعن نفسه، أما العداوة يف الدين فال تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة 

 والسنّي على المبتدع.

يجب على الشاهد أن يشهد بالحق ولو على أقرب الناس إليه وال تجوز المحاباة، -4

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ يئٻقال تعالى: 

أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك، فال  .[135]النساء:  ىئ ٺٺ ٺ

 ا عليهم.تراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضرره

ر شهود -5 تقبل الشهادة على الشهادة؛ ألن الحاجة تدعو إلى ذلك، ولكن بشرط تعذُّ

 األصل لمرض أو موت أو غيرهما، مع ثبوت عدالة شاهد األصل والفرع مًعا.

 ائ يئائلقوله تعالى:  ؛ال تقبل شهادة الزور، وهو الكذب، وهي من الكبائر-6

)أال أنبئكم بأكبر الكبائر : -ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  ،[30]الحج:  ۇئىئ وئ وئ ەئ ەئ
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 الشهادات:المبحث الثاين: يف /السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

قالوا: بلى يا رسول اهلل، قال: اإلشراك باهلل، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكًئا فقال: 

وألن فيها رفًعا للعدل  .]ق[ أال وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت(

 وتحقيًقا للجور والظلم.

هادة، لكن لو عجز عن المشي إلى محل ال يجوز للشاهد أخذ األجرة على أداء الش-7

 أداء الشهادة فله أخذ أجرة الركوب.

عدد الشهود يختلف باختالف المشهود به: فالزنى واللواط ال يقبل فيهما أقل من -8

أما  [.13]النور:  ىئڍ ڍ ڇ ڇ يئڇأربعة شهود من الرجال؛ لقوله تعالى: 

يقصد به المال، وكان مما يطلع  بقية الحدود كالسرقة والقذف، وكذلك ما ليس بمال وال

عليه الرجال يف الغالب، كالنكاح والطالق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية 

من الرجال. وال تقبل فيه شهادة النساء، لقوله تعالى يف  ونحو ذلك، فيقبل فيها شاهدان

فيقاس عليه سائر ما ذكر، فإنه ليس  [،2]الطالق:  ژىئ ژ ڈ يئڈالرجعة: 

 ال وال يقصد به المال، فأشبه العقوبات.بم

أما المال وما يقصد به المال، كالبيع واإلجارة واألجل والقرض والرهن والوديعة ونحو 

ذلك من العقود المالية، فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين؛ لقوله تعالى: 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ يئڈ

 [.282]البقرة:  ڳىئ ڳ گ

يف المال وما يقصد به المال شهادة رجل واحد ويمين المدعي لقضاء النبي ويقبل أيًضا 

 بها.

أما ما ال يطلع عليه الرجال يف الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والوالدة 

رأة منفردات، وتكفي ام والرضاع واستهالل المولود ونحو ذلك فتقبل فيه شهادة النساء

 .واحدة عدل
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 المبحث الثاين: يف الشهادات:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

-ملسو هيلع هللا ىلص-الفقر بعد أن كان غنًيا، فيشترط إلثبات ذلك شهادة ثالثة رجال؛ لقوله ومن ادعى 

الثة )ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثيف حديث قبيصة بن الخارق فيمن تحل له المسألة: 

  .]م[ من ذوي الِحجا من قومه: لقد أصابت فالًنا فاقة(

ه: بل يكفي يف ذلك قول ال يشترط يف أداء لفظ الشهادة أن يقول: )أشهد( أو )شهدت(،-9

 رأيت كذا وكذا، أو سمعت، أو نحو ذلك؛ لعدم ورود ما يدل على اشتراط ذلك.
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 المبحث الثالث: يف الجنايات:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 اجلنايات:يف : املبحث الثالث

 الجنايات تعدٍّ و، أو عرض   أو مال   الِجناية جمعها جنايات، وهي لغة: التعدي على بدن  

، أو الدين، أو العقل؛ وذلك حفًظا العرض وأعلى المال  تعدٍّ  على البدن، والحدود

 للكليات الخمس.

ي على البدن بما يوجب قصاًصا، أو مااًل، أو كفارة.  فالجناية شرًعا: التعد 

 تنقسم الجناية إلى قسمين:

 جناية على النفس.- 1

 جناية على ما دون النفس.- 2

 وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وهي القتل. 

 ېئ ېئ ۈئ يئۈئوأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق؛ لقوله تعالى: 

-ولحديث عبد اهلل بن مسعود قال: قال رسول اهلل  ،[33]اإلسراء:  ىئیىئ ىئ ىئ ېئ

)ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى ثالث: : -ملسو هيلع هللا ىلص

  .]ق[ الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة(

 فتحريم القتل بغير حق ثابت بالكتاب، والسنة، واإلجماع.

كبائر بر أكالرتكابه كبيرة من  إذا قتل شخص شخًصا متعمًدا بغير حق فحكمه أنه فاسق؛

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ يئپالذنوب، وقد عظَّم اهلل شأن القتل، فقال سبحانه: 

)لن يزال : -ملسو هيلع هللا ىلص-وقال  [.32]المائدة:  ٿىئ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

وقد توعده اهلل سبحانه، فقال:   .]خ[المؤمن يف فسحة من دينه ما لم ي صب دًما حراًما( 
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 المبحث الثالث: يف الجنايات:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 وأمره [.93: النساء] ڱىئ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ يئگ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ يئڻ: تعالى لقوله له، غفر شاء وإن عذبه شاء إن تعالى اهلل إلى

فهو داخل تحت المشيئة؛ ألن ذنبه دون  [.48: النساء] ىئے ھ ھ ھ ھ ہ

 ہ ۀ يئۀالشرك. هذا إن لم يتب، أما إذا تاب فتوبته مقبولة؛ لقوله عز وجل: 

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 يف اآلخرة بمجرد توبة القاتل.ولكن ال يسقط حق المقتول  .[53]الزمر:  ۆىئ ۆ

 ينقسم القتل إلى ثالثة أقسام: القتل العمد، وشبه العمد، والخطأ.

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱوالخطأ والعمد ورد ذكرهما يف قوله تعالى: 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ

 ڳ ڳ گ گ يئگوقوله تعالى:  [.92]النساء:  ىئٹ ٹ

]النساء:  ڻىئ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

93.] 

لَّظ  مِ قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-فثبت يف السنة المطهرة أن النبي  وأما شبه العمد: غ  ِد م  م  ق ل  ِشب ِه ال ع  ث ل  )ع 

ِد( م  ِل ال ع  ق     .]حسن: حم، د، قطن[ ع 

 وإلى تفصيل القول يف هذه األقسام الثالثة:

 . به لب على الظن موتهأن يقصد القاتل آدمًيا معصوًما، فيقتله بما يغ حقيقته:

 فعلى هذا البد من توافر ثالثة شروط، حتى يكون القتل عمًدا:

 وجود القصد من القاتل، وهو إرادة القتل.-1

 أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم.-2
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 :المبحث الثالث: يف الجنايات/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

تكون للقتل عادة، سواء أكانت محددة أم  أن تكون اآللة التي قتله بها مما تصلح أن-3

 غير محددة.

 فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمًدا.

د، وهو ما يقطع ويدخل يف البدن؛ كالسيف والسكين والرمح وما يف - 1 دَّ ح  أن يضربه بم 

 معناها.

ث قَّل كبير، كالحجر الكبير والمطرقة - 2 ونحوها؛ لحديث أنس بن مالك أن أن يقتله بِم 

ضَّ بين حجرين. فسألوها: من صنع هذا بك؟ فالن؟ فالن؟ حتى  جارية وجد رأسها قد ر 

، فأمر به رسول اهلل أمذكروا يهودًيا، فأو  أن يرض-ملسو هيلع هللا ىلص-ت برأسها، فأ خذ اليهودي، فأقرَّ

  .]ق[رأسه بالحجارة. 

ِسِه، كأن يخنقه بحبل ونحوه، أ- 3 ف   و يسد فمه، وأنفه، حتى يموت.أن يمنع خروج ن 

ا ال يعلم به، أو يطعمه شيًئا قاتاًل، فيموت به.- 4 مًّ  أن يسقيه س 

 أن يلقيه يف مهلكة يكثر فيها السباع، أو ينعدم فيها الماء.- 5

 أن يلقيه يف ماء يغرقه، أو نار تحرقه، وال يمكنه التخلص منهما.- 6

زمنًا يموت فيه غالًبا، فيموت بذلك جوًعا أو أن يحبسه، ويمنع عنه الطعام والشراب - 7

 عطًشا.

 أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد، أو حية قاتلة، فيموت من ذلك.- 8

أن يتسبب يف قتله بما يقتل غالًبا، كأن يشهد عليه بما يوجب قتله من زنى، أو ردة، أو - 9

 ه.فيقتلون بقتل، فيقتل، ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون: تعمدنا قتله، 

 لقتل العمد حكمان: 
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 المبحث الثالث: يف الجنايات:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

وهو تحريم القتل، ولفاعله اإلثم العظيم، والعذاب األليم، إن لم يتب،  حكم أخروي:-1

 ڳ ڳ ڳ گ گ يئگأو يعفو اهلل عنه؛ لقوله تعالى: 

 [.93]النساء:  ڻىئ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

فيترتب على قتل العمد القصاص إن لم يعف أولياء المقتول؛ لقوله  حكم دنيوي:-2

 گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ يئڈتعالى: 

]البقرة:  ىئڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ

تل له قتيل فهو بخير : -ملسو هيلع هللا ىلص-ولحديث أبي هريرة قال: قال رسول اهلل  [،178 )من ق 

لدم فولي ا .]ق[)إما أن يقاد وإما أن ي فدى( ويف رواية: النظرين إما أن يعفو وإما أن ي قتل( 

مخير بين القصاص، أو العفو بال مقابل، أو أخذ الدية وهي بدل عن القصاص وله الصلح 

ًدا على أكثر منها؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوًعا:  م  ت ع  ِمنًا م  ؤ  ت ل  م  ن  ق  )م 

إِ  ت وِل، ف  ق  لِي اِء الم  فِع  إِل ى أ و  ًة، د  ث ون  ِحقَّ ِهي  ث ال  ي ة ، و  وا الد  ذ  خ 
وا أ  اء  إِن  ش  ت ل وا، و  وا ق  اء  ن  ش 

ِل( ق  ِديِد الع  لِك  لِت ش  ذ  ، و  م  و  ل ه  ه  ي ِه ف  ل  وا ع  ال ح  ا ص  م  ًة، و  ِلف  ب ع ون  خ  أ ر  ًة، و  ع  ذ  ث ون  ج  ث ال  سن: ]ح و 

ما  والجذعة:دخلت يف الرابعة، : ما أتمت ثالث سنين ووالحقة من اإلبل .حم، ت، جه[

الحامل من اإلبل، وجمعها مخاض  والخلفة:أتمت أربع سنين، ودخلت يف الخامسة، 

عشرة آالف  فقيمة إطعام ،اإلبل قيمةفإن لم تنضبط  والتقدير اآلن بقيمتها، من غير لفظها.

 من الناس؛ ألن الجمل الواحد يكفي مئة من الناس.

 [.237]البقرة:  ىئېئ ېئ ېئ يئۈئبال مقابل أفضل؛ لقوله تعالى:  عفوالو

 :أربعة بشروط القصاص القتيل ولي يستحق 

لصغير والمجنون فال قصاص على ا ،وهو البالغ العاقل أن يكون القاتل مكلًفا،-1

ن يستيقظ، وع )رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛والمعتوه والنائم
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 المبحث الثالث: يف الجنايات:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

د وألن هؤالء ليس لهم قص .]صحيح: حم، د[ الصبّي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق(

 صحيح، أو لعدم وجود القصد منهم.

ألن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير  أن يكون المقتول معصوم الدم؛-2

اص نًيا محصنًا، فال قص، فلو قتل مسلم كافًرا حربًيا، أو مرتًدا قبل توبته، أو زاقون  مح  

يه على الحاكم. ؛عليه، وال دية، لكنه يعزر  لتعد 

تل مسلم )ال يق: -ملسو هيلع هللا ىلص-فال يقتل مسلم بكافر؛ لقوله  التكافؤ بين القاتل والمقتول،-3

 .[178]البقرة:  گىئ گ گ يئگ وال يقتل حر بعبد؛ لقوله تعالى: .]م[بكافر( 

يع، يف القصاص، فيقتل الشريف بالوضوما سوى ذلك فال يؤثر التفاضل يف شيء منها 

 ے يئے والذكر باألنثى، والصحيح بالمجنون والمعتوه؛ لعموم قوله تعالى:

 [.45]المائدة:  ڭىئ ڭ ۓ ۓ

 فال يكون المقتول ولًدا للقاتل وال لولده وإن سفل، فال يقتل أحد عدم الوالدة،-4

]صحيح: حم، ت، )ال يقتل والد بولده( : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛األبوين وإن عال بالولد وإن سفل

   .جه[

 ىئک ک ک ڑ ڑ يئويقتل الولد بكل من األبوين؛ لعموم قوله تعالى: 

 [.178]البقرة: 

شرع اهلل سبحانه القصاص؛ رحمة بالناس، وحفًظا لدمائهم، وزجًرا عن العدوان، وإذاقة 

للجاين ما أذاقه لغيره، وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المجني عليه، وفيه حياة 

 ۆىئ ۇ ۇ ڭ ڭ يئڭللناس، وبقاء للنوع اإلنساين، كما قال سبحانه: 

 [.179]البقرة: 
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 المبحث الثالث: يف الجنايات:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

إذا توافرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه، فإنه ال يستوىف من الجاين وال توقع 

 العقوبة عليه إال بشروط ثالثة، وهي:

صبيًا -أو بعضهم-فإن كان مستحقه -بالًغا عاقاًل -أن يكون مستحق القصاص مكلًفا -1

أو مجنوًنا، لم ينب عنهما غيرهما يف استيفائه، وإنما يحبس الجاين إلى حين بلوغ 

 الصغير، وإفاقة المجنون. 

اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميًعا على استيفائه، وليس لبعضهم االنفراد -2

به، لئال يكون مستوفًيا لحق غيره بغير إذنه، فينتظر قدوم الغائب، وبلوغ الصغير، وإفاقة 

ن عفا بعض مستحقي إستحقي القصاص قام وارثه مقامه. والمجنون، ومن مات من م

 القصاص سقط القصاص.

ن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاين؛ لقوله تعالى: -3 م   ىئہ ہ ۀ يئۀأن ي ؤ 

لها؛ ألن قتلها فإن وجب القصاص على حامل ال تقتل حتى تضع حم [.33]اإلسراء: 

فإن وضعت ما يف بطنها: فإن وجد من يقوم مقامها يف إرضاع الولد  ؛يتعدى إلى الجنين

، وإن لم يوجد تركت حتى تفطمه لحولين؛ لقوله  يف حديث -ملسو هيلع هللا ىلص-أقيم عليها الحدُّ

فقام رجل من األنصار  من يرضعه()إذن ال نرجمها وندع ولدها صغيًرا ليس له الغامدية: 

  .]م[فقال: إليَّ رضاعه يا نبي اهلل! فرجمها 

أو نائبه، فهو الذي يقيمه ويأذن فيه؛ ليمنع -اإلمام-ينفذ القصاص بحضور الحاكم-1

 من الجور فيه، وإلقامته على الوجه الشرعي، ودرًءا للفساد والتخريب والفوضى.

 ۉ ۅ يئۅاألصل أن يفعل بالجاين كما فعل بالمجني عليه؛ لقوله تعالى: -2

رضَّ رأس اليهودي الذي قتل -ملسو هيلع هللا ىلص-وألن النبي  [.126]النحل:  ىئې ې ې ۉ

يجوز ، ون قطع يديه، ثم قتله، فعل به ذلكوكذا إ .]ق[الجارية بين حجرين، كما فعل بها 
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مصلحة كالقتل بنقل األعضاء التي غير المماثلة لحرمة الطريقة كالقتل باللواط، ولل

 تتوقف عليها الحياة، ونحو ذلك.

وله ونحوه؛ لق رصاصينفذ بها القصاص ماضية، كسيف وال بد أن تكون اآللة التي -3

  .]م[: )إذا قتلتم فأحسنوا القتلة( -ملسو هيلع هللا ىلص-

نه الحاكم  من ذلك، -4 كَّ إن كان ولي المقتول يحسن االستيفاء على الوجه الشرعي، م 

 أمره أن يوكل من يقتص له، ممن يحسن ذلك.وإال 

أن يقصد االعتداء على شخص بما ال يقتل غالًبا، فيموت المجني عليه، ويسمى  حقيقته:

أيًضا خطأ العمد، فهو يشبه العمد من جهة قصد ضربه، ويشبه الخطأ من جهة ضربه بما 

وسواء يف ذلك قصد  ؛ه متردًدا بين العمد والخطأن حكملم يقصد به القتل، فلذلك كا

 العدوان عليه أو تأديبه.

أن يضربه يف غير مقتل بسوط أو حجر صغير أو عصا صغيرة، أو يلكمه أو يلكزه يف -1

ع الكف، واللَّكز: الضرب بجمع الكف يف  م  غير مقتل فيموت. واللَّكم: الضرب بج 

 الصدر.

ن يربطه ويلقيه إلى جانب ماء قد يزيد وقد ال يزيد، فيزيد الماء، ويموت منه، وكذا أ-2

 لو ألقاه يف ماء قليل ال يغرق مثله فغرق.

أن يصيح بعاقل يف حال غفلته فيموت، أو يصيح بصغير، أو معتوه، على سطح، -3

 فيسقط، فيموت.

 لقتل شبه العمد حكمان:      
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وهو الحرمة واإلثم والعقاب يف اآلخرة؛ ألنه تسبب بفعله يف قتل  حكم أخروي:-1

 معصوم الدم، إال أن عقابه دون قتل العمد.

فيترتب عليه الدية مغلظة، وال يترتب عليه قصاص كالعمد وإن طالب حكم دنيوي: -2

ن شهري به ولي الدم، وتجب الكفارة يف مال الجاين، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام

متتابعين. وتثبت الدية لولي الدم على عاقلة القاتل مؤجلة يف ثالث سنوات؛ لحديث عبد 

دِ قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل بن عمرو أن رسول اهلل  م  ِل ال ع  ق  لَّظ  ِمث ل  ع  غ  ِد م  م  ل  ِشب ِه ال ع  ق  ل وال يقت، )ع 

ضرة لها  امرأة   )ضربِت وحديث المغيرة بن شعبة قال:  ،]حسن: حم، د، قطن[صاحبه( 

ة دية المقتولة على عصب-ملسو هيلع هللا ىلص-بعمود فسطاط، وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول اهلل 

 العاقلة: هم العصبة، وهم القرابة من قبل األب الذين يعطون دية قتل الخطأ.و .]م[القاتلة( 

 أن يقتل شخًصا من غير قصد لقتله. حقيقته:

 :الخطأ قتل أنواع -

الخطأ يف الفعل، وهو: أن يفعل ما يجوز له فعله فيصيب آدمًيا معصوًما لم يقصده، -1

 كأن يرمي صيًدا، فيصيب إنساًنا فيقتله، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت.

الخطأ يف القصد، كأن يرمي ما يظنه مباًحا فيتبين آدمًيا، كما لو رمى شيًئا يظنه صيًدا، -2

 معصوًما.فيتبين آدمًيا 

أن يكون القاتل عمًدا صغيًرا أو مجنوًنا، فعمد الصبي والمجنون يجري مجرى -3

 الخطأ؛ ألنهما ليس لهما قصد.

القتل بالتسبب، كما لو حفر بئًرا، أو حفرة يف طريق، فتلف بسبب  ويلحق بقتل الخطأ:

 ذلك إنسان.

 لهذا القتل حكمان:
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وهو عدم اإلثم والعقاب؛ لحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النبي  حكم أخروي:-1

]صحيح: جه، )إن اهلل تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه( قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-

 .حب، ك، مخ[

وهو وجوب الدية على عاقلة القاتل مؤجلة ثالث سنين ومخففة يف  دنيوي: حكم-2

 پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱ خمسة أنواع من اإلبل؛ لقوله تعالى:

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ول  اهللِ ولحديث أبي هريرة قال:  [،92]النساء:  ىئٹ س  ى ر  ة  -ملسو هيلع هللا ىلص-)ق ض  أ  ر  نِيِن ام  فِي ج 

ِة ت   رَّ ا بِال غ  ى ل ه  ة  الَّتِي ق ض  أ  ر  ، ث مَّ إِنَّ الم 
ة   أ و  أ م 

ب د  ، ع 
ة  رَّ ي ًتا بِغ  ق ط  م  ي ان  س  ، ِمن  ب نِي ل ح  ي ت  ف  و 

ول  اهللِ  س  ى ر  ق ض  ص  -ملسو هيلع هللا ىلص-ف  ل ى ع  ق ل  ع  أ نَّ الع  ا، و  ِجه  و  ز  ا و  ا لِب نِيه  ه  اث  ا( بِأ نَّ ِمير    .]ق[ب تِه 

 ويمكن اآلن تحديد الدية عبر التقنين بناء على قيمة دية اإلبل، ويمكن أن يقوم مكان

لدولة، التعاوين، وا التأمين-عدمهوضعف النظام القبلي أو  ظل الحياة المدنية يف-العاقلة

 النقابات، والتضامن االجتماعي.و

 وهي كاآلتي: ؛مع الدية كفارة أً وتجب على من قتل خط

وهذا إذا كان يستطيع العتق، ويشترط يف الرقبة أن تكون مؤمنة سليمة عتق رقبة مؤمنة: -1

 ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱمن العيوب؛ لقوله تعالى: 

فإن لم يتمكن من العتق؛ لفقره أو لعدم وجود  [.92]النساء:  ٺىئ ٺ ڀ ڀ

 ، فإنه ينتقل إلى:كما هو اآلن الرقيق

 ڎ ڎ ڌ يئڌلقوله تعالى: صوم شهرين متتابعين إن كان يستطيع؛ -2

مزمن  لمرض فإن عجز عن الصوم [.92]النساء:  ىئڑ ژ ژ ڈ ڈ

ال يستطيع معه أن يصوم الكفارة وال رمضان، وجب عليها  أو كبر سن ال يرجى برؤه،

 اإلطعام بدل كل يوم مسكينًا، كما يطعم عن رمضان.
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مما ال خالف فيه أن الدية متعلقة باألنفس، فكل نفس لها دية مستقلة، وأما الكفارة ففيها 

، ومنهم من فرق بين القلة والكثرة فما قوالن ؟خالف هل بعدد األنفس أو بتعدد األسباب

، واأليسر أن بعدد األنفس فوق الثالثة العبرة فيه بالسبب، وإن كان ثالثة فما دون فالعبرة

كفارة واحدة،  ت  ب  ج  ، ولو كان خطأ واحًدا و  تعددت   د  دَّ ع  الكفارة متعلقة بالخطأ، فلو ت  

ارات والطيران والضربات العسكرية حتى لو نجم عنه مئات القتلى كخطأ حوادث القط

 .. ونحوه.الخاطئة.

المهندسين، فالدية والكفارة والخطأ قد يكون من السائق أو من الشركة المصنعة، أو من 

ن وقع منه الخطأ، ، المشتركون يف الخطأعرف الخطأ بالتعدي أو بالتفريط، ووي   على م 

إذا و، الخطأ بقدر-مقامهاأو ما يقوم -، والدية على عاقلتهمعلى كل واحد منهم الكفارة

تل معه، والكان سبب الحادث عماًل أراد به السائق  السالمة ، فال دية على عاقلته لمن   ق 

، فانحرف عنها، : كفارة عليه ، أو كان يف وسط الطريق حفرة  كمن خرجت  عليه سيارة 

فحصل الحادث، فال ضمان على السائق، فهو أمين ال ضمان عليه إال بالتعدي أو 

ًطا ًيا وال مفر  دُّ متعد  لمقتول إذا كان ا، والتفريط، فإذا تجنَّب ما يضر، فوقع الضرر، فال ي ع 

لى ضمان المتلف، والدية ع تعدًيا، فال كفارة على غيره، وال دية له يف مال غيره، ويف مالهم

، فال كفارة عليه ووإذا مات لوحده فال شيء له، ، عاقلته ط  إذا لم يتعدَّ السائق  ولم يفر 

تِل  ن  ق   .معه، وال دية لورثتهم على عاقلتهفيم 

يقع على اإلنسان مما ال يودي بحياته، من الجراح وقطع األعضاء ونحو وهي كل أذى 

 لثبوت ذلك بالكتاب والسنة واإلجماع: ؛ذلك، ويجب يف ذلك القصاص

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے يئےفقوله تعالى:  أما الكتاب:

 [.45]المائدة:  ىئۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
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 .ق[])كتاب اهلل القصاص( يف قصة كسر الّرب ي ع ثنية جارية: -ملسو هيلع هللا ىلص-فقوله  وأما السنة:

 وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس، إن أمكن.

 وهي ثالثة أنواع:

 بالجرح. الجناية-1

 قطع طرف.-2

 إبطال منفعة عضو.-3

 وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين:

 شجة.الجراح الواقعة على الوجه والرأس وتسمى الشجاج، جمع -أ

 الجراحات يف سائر البدن، وتسمى جرًحا، ال شجة.-ب

 القسم األول: الجراحات الواقعة يف الرأس والوجه، وهي عشرة أنواع:

ة،-1 اِرص  وهي التي تحرص الجلد، أي: تشقه قلياًل، وال تدميه، كالخدش، وتسمى  الح 

. ص، وهو الشقُّ ر   القاشرة والمليطاء، من الح 

دمي موضعها من الشق )تدمي الجلد( فيخرج منها دم يسير، وهي التي ت الدامية،-2

 ا بخروج الدمع من العين.وتسمى البازلة والدامعة، تشبيهً 

 وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد، أي تشقه شًقا خفيًفا، وال تبلغ العظم. الباِضع ة،-3

 عظم.الوهي التي تغوص يف اللحم، وال تبلغ الجلدة التي بين اللحم و المتالحمة،-4

اق،-5 ح  م  ميت  الس  وهي التي تبلغ الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم من الرأس، س 

 الجراحة باسمها.

 .وهذه الخمس ليس فيها قصاص وال دية، وإنما يجب فيها حكومة

حة،-6 ض  و  وهي التي تخرق السمحاق وتوضح العظم أي تكشفه، وفيها خمس من  الم 

 اإلبل، نصف عشر الدية.
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 وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره، وفيها عشر من اإلبل. الهاشمة،-7

ن ق لة،-8 وهي التي تنقل العظم من موضع آلخر، سواء أوضحته، وهشمته، أو ال،  الم 

 وفيها خمس عشرة من اإلبل.

ة،  المأمومة،-9 وهي التي تبلغ أم الدماغ أي: جلدة الدماغ المحيطة به، ويقال لها اآلمَّ

 ثلث دية النفس. وفيها

 وهي التي تخرق جلدة الدماغ، وتصل إليه، وفيها ثلث دية النفس أيًضا. الدامغة،-10

ويضاف إلى ذلك الجائفة، وهي التي تصل إلى باطن الجوف، مما ال يظهر للرائي، 

الشجاج، ألنها  كداخل بطن، وداخل ظهر، وصدر، وحلق، ومثانة، وهذه ليست من

، إال أنهم يذكرونها تبًعا بجامع التقدير فيها، وفيها ثلث دية ليست يف الرأس أو الوجه

 النفس.

 دليل هذه الجراح:-

: أن -اهلل عنه  رضي-حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده -1

ة )ويف المأمومة ثلث الدية، ويف المنقلكتب إلى أهل اليمن كتاًبا، وذكر فيه: -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

   .]صحيح: ن، ك، هق[ ل ... ويف الموضحة خمس من اإلبل(خمس عشرة من اإلب

 إجماع العلماء على أن دية المنقلة خمس عشرة من اإلبل.- 2

 )ويفاتفاق العلماء على أن يف الجائفة ثلث الدية؛ لما يف حديث عمرو بن حزم: -3

 الجائفة ثلث الدية(.

 ولم ي عرف له مخالف. .هق[ ]رز،أثر زيد بن ثابت أنه قضى يف الهاشمة عشر من اإلبل -4

ولما جاء يف كتاب عمرو بن حزم السابق أن يف المأمومة ثلث الدية، والدامغة أبلغ -5

 منها، فهي أولى منها بأن تكون فيها ثلث الدية.
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وهذه الشجاج ال يجب القصاص فيها، إال يف الموضحة فقط لتيسر ضبطها واستيفاء 

فيها الزيادة والنقص يف طول الجراحة وعرضها،  مثلها، بخالف ما عداها، فإنه ال يؤمن

 وال يوثق باستيفاء المثل.

 القسم الثاين: الجراحات يف سائر البدن:

وهذه الجراحات تختلف باختالف النوع، فما ال قصاص فيه إذا كان يف الرأس أو الوجه 

جزاء من أفال قصاص فيه أيًضا، إذا كان يف سائر البدن، إال الموضحة التي تقطع جزًءا 

 البدن، كالصدر والعنق.

 إلى ثالثة أقسام: الجنايةتنقسم هذه 

 .عمد-1

 عمد. شبه- 2

 .خطأ- 3

 وال يجب القصاص يف الخطأ وشبه العمد، وإنما يجب يف العمد كالقتل بشروط ثالثة:

االستيفاء بال حيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه  إمكان- 1

كاألنامل، والكوع، والمرفق. فال قصاص يف جراحة ال تنتهي إلى حد كالجائفة، وال 

 قصاص يف كسر عظم غير السن، كعظم الفخذ والذراع والساق.

بيسار،  ال تؤخذ يمينبين عضوي الجاين والمجني عليه يف االسم والموضع، ف التماثل- 2

 وال خنصر ببنصر، وال عضو أصلي بزائد.

العضوين من الجاين والمجني عليه يف الصحة والكمال، فال تؤخذ صحيحة  استواء- 3

 بشالء، وال كاملة األصابع بناقصتها، وهكذا.



 343الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الثالث: يف الجنايات:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

ال يه؛ لعدم إمكان االستيفاء بإذا أبطل الجاين منفعة عضو المجني عليه فإنه ال قصاص عل

 حيف، وعليه يف ذلك دية نفس كاملة.

ومن نقصت منفعة عضوه، فإن عرف قدره وجب له من الدية قسط الذاهب، كنصف 

 الدية أو ربعها مثاًل، إذا كان الذاهب نصف المنفعة أو ربعها، وهكذا.

 لحاكم باجتهاده.وان لم يمكن معرفة قدر الذاهب من المنفعة، وجبت حكومة، يقدرها ا

ومن المنافع: إزالة العقل والسمع والبصر، وإبطال الشم، وذهاب النطق والصوت 

 والذوق، وزوال المضغ وزوال اإلمناء، وإبطال قوة اإلحبال، وغير ذلك.
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 :والقسامة الدياتيف  :املبحث الرابع
 :تالديا :ولً أ

ي ت  القتيل   د  ي ة لغة: من: و   أ ِديِه ِديًة، إذا أعطيت ديته، والجمع: ديات.الد 

 وشرًعا: هي المال المؤدَّى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية.

ق ل(؛ ألن القاتل كان يجمع الدية من اإلبل، فيعقلها بفناء أولياء  وتسمى أيًضا )الع 

 المقتول؛ ليسلمها إليهم.

 جماع.الدية واجبة بالكتاب، والسنة، واإل

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ يئڀفقوله تعالى:  أما الكتاب:

 [.92]النساء:  ٿىئ ٿ ٿ

)من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن فحديث أبي هريرة المتقدم ذكره:  وأما السنة:

-وكذا حديث عمرو بن حزم يف الكتاب الذي كتبه له النبي  .]ق[ يفدى، وإما أن يقتل(

 وفيه مقادير الديات.-ملسو هيلع هللا ىلص

 أهل العلم على وجوب الدية. وأجمع

أما الحكمة من مشروعيتها: فهي حفظ األرواح، وحقن دماء األبرياء، والزجر، والردع 

 عن االستهانة باألنفس.

 من أتلف إنساًنا أو جزًءا منه، ال يخلو من أحد أمرين:
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 أواًل: الديات:/ة: السلطة القضائية:السلطة الثالث

 

ت بسببها النفس عمًدا محًضا، وجبت الدية كلها يف مال إن كانت الجناية التي فسد -

القاتل، إن حصل العفو وسقط القصاص. فإن بدل التلف يجب على متلفه، قال تعالى: 

 [.164]األنعام:  ىئی ىئ ىئ ىئ يئېئ

أو شبه عمد، فإن الدية تكون على عاقلة القاتل؛ لحديث  خطأً وأما إن كانت الجناية  -

ول  اهللِ : -رضي اهلل عنه -أبي هريرة  س  ى ر  ق ط  -ملسو هيلع هللا ىلص-)ق ض  ي ان  س   ِمن  ب نِي ل ح 
ة  أ  ر  نِيِن ام  ي ج 

فِ

ف   ِة ت و  رَّ ا بِال غ  ى ل ه  ة  الَّتِي ق ض  أ  ر  ، ث مَّ إِنَّ الم 
ة   أ و  أ م 

ب د  ، ع 
ة  رَّ ي ًتا بِغ  ول  اهللِ م  س  ى ر  ، ف ق ض  -ملسو هيلع هللا ىلص- ي ت 

ا(  ب تِه  ص  ل ى ع  ق ل  ع  أ نَّ الع  ا، و  ِجه  و  ز  ا و  ا لِب نِيه  ه  اث    .]ق[بِأ نَّ ِمير 

وإنما وجبت على العاقلة؛ ألن جنايات الخطأ كثيرة، والجاين فيها معذور، فوجبت 

ألنه  فداًء عن نفسه؛مواساته، والتخفيف عنه بخالف المتعمد؛ وألن المتعمد يدفع الدية 

ل الدية. مَّ  يجب عليه القصاص، فإن عفي عنه ت ح 

   .ح: ن[]صحي( …)يف النفس المؤمنة مائة من اإلبل : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛األصل يف الدية هو اإلبل

)أال وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل( : -ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله 

   .]صحيح: ن[

-نت قيمة الدية على عهد رسول اهلل)كاوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 

ثمانمائة دينار أو ثمانية آالف درهم ... فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام -ملسو هيلع هللا ىلص

م-خطيًبا فقال: أال إن اإلبل قد غلت. قال: ففرضها عمر  على أهل -ويف رواية: فقوَّ

لى أهل الورق اثني عشر ألًفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى الذهب ألف دينار، وع

ى هذا؛ فإن األصل يف وعل .]حسن: د[أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة( 

هذه األشياء المذكورة يكون معتبًرا بها من باب التقويم، وقد كان ذلك  ؛ وغيرالدية اإلبل

حابة، ولم ينكروا ذلك عليه، فيكون إجماًعا، من عمر رضي اهلل عنه بمحضر من الص

  فتدفع الدية إباًل، أو قيمتها، من هذه األشياء المذكورة.
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 أواًل: الديات:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

نَّن ِت الدو  .ملسو هيلع هللا ىلص لة يف تحديد الديات فبقيمة اإلبل يف زمن النبيوإذا ق 

تكون مائة من اإلبل، وتغلظ يف قتل العمد وشبهه، وتغليظ الدية: أن  دية الحر المسلم: -

يكون يف بطون أربعين منها أوالدها، كما تقدم يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

ة(.جده وفيه:  ِلف   )وأربعون خ 

ث لحدي ؛نصف دية المسلم-مًيا كان أو غيرهذ-دية الكتابي الحر  دية الحر الكتابي: -

)عقل أهل الذمة نصف عقل قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-يب عن أبيه عن جده: أن النبي عمرو بن شع

 )دية العاهد نصف دية المسلم(.ويف لفظ:  .]حسن: ت، ن[المسلمين( 

كما يف كتاب  ؛النصف من دية الرجل الحر المسلم دية الحرة المسلمة على دية المرأة: -

ابن عبد البر، وابن المنذر، ونقل  )دية المرأة على النصف من دية الرجل(عمرو بن حزم: 

 اإلجماع على ذلك.

وكذا الوثني: -ذمًيا كان أو معاهًدا أو غيره-دية المجوسي الحر  دية المجوسي: -

أي  .]هق[ )دية المجوسي ثمانمائة درهم(ثمانمائة درهم؛ لحديث عقبة بن عامر مرفوًعا: 

 عشر الدية.

على النصف من دية ذكرانهم، كما  دية المجوسية ونساء أهل الكتاب وعبدة األوثان: -

أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم؛ لعموم حديث عمرو بن شعيب 

 )عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين(.المتقدم: 

مه عمًدا أو خطأ: غرة عبد أو دية الجنين إذا سقط ميًتا بسبب جناية على أ دية الجنين: -

ول  اهللِ  عنه قال: لحديث أبي هريرة رضي اهلل ؛أمة س  ى ر   ِمن  -ملسو هيلع هللا ىلص-)ق ض 
أ ة  ر  نِيِن ام  ي ج 

فِ

 ) ة   أ و  أ م 
ب د  ، ع 

ة  رَّ ي ًتا بِغ  ق ط  م  ي ان  س  ر الدية بعشر دية أمه وهي: خمس من  .]ق[ب نِي ل ح  ق دَّ وت 

 اإلبل. وتورث الغرة عنه، كأنه سقط حيًّا.
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 ثانًيا: يف القسامة:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 
ً
 :يف القسامة: اثاني

ًة، أي: حلف حلًفا.القسامة  ام  س  م  ي ق ِسم  إقساًما وق  س  ق 
 لغة: مصدر قولهم: أ 

وشرًعا: هي األيمان المكررة يف دعوى القتيل المعصوم، سميت بذلك؛ ألن األيمان 

عى عليه قتل صاحبهم.  تقسم على أولياء القتيل فيحلفون خمسين يمينًا أن المدَّ

 تجري القسامة على الجماعة التي ينحصر فيهاوصورتها: أن يوجد قتيل ال ي عرف قاتله، ف

 إمكان قتله، وذلك إذا توافرت الشروط اآلتي ذكرها.

وهي مشروعة، ويثبت بها القصاص، أو الدية، إذا لم تقترن الدعوى ببينة أو إقرار، ووجد 

ث، وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله؛ كالقبائل التي يط عضها بعًضا لب باللَّو 

 بالثأر، وقيل: ال يختص بذلك، بل يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوى.

ة بن  والدليل على مشروعيتها: ي ص  ح  ث مة: أن عبد اهلل بن سهل وم  حديث سهل بن أبي ح 

مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد اهلل بن سهل قد 

ِقير  قتل، وطرح يف عين يهود فقال:  فأتى، -البئر الواسعة الفم، القريبة القعر، أي  –أو ف 

أنتم واهلل قتلتموه. فقالوا: واهلل ما قتلناه. ثم أقبل حتى أتى على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم 

-وعبد الرحمن بن سهل ... فقال رسول اهلل -وهو أكبر منه-أقبل هو وأخوه حويصة 

اية ويف رو )أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم(من: لحويصة ومحيصة وعبد الرح-ملسو هيلع هللا ىلص

هد، ولم قالوا: وكيف نحلف ولم نش)أتحلفون(؟ قالوا: ما لنا بينة. فقال: )تأتون بالبينة(، 

نده، ِمن  ع-ملسو هيلع هللا ىلص-قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول اهلل )فتحلف لكم يهود؟(، نر. قال: 

عليهم الدار. فقال سهل: فلقد مائة ناقة حتى أدخلت -ملسو هيلع هللا ىلص-فبعث إليهم رسول اهلل 

  .]ق[ .ركضتني منها ناقة حمراء

 فدل ذلك على مشروعية القسامة، وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه.
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 ثانًيا: يف القسامة:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها؛ فالشريعة اإلسالمية تحرص أشد الحرص 

ان القتل يكثر، بينما تقل الشهادة على حفظ الدماء، وصيانتها، وعدم إهدارها، ولما ك

 عليه؛ ألن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت القسامة حفًظا للدماء.

 يكون هناك لوث، وقد سبق بيان معناه. أن-1

ى عليه مكلًفا، فال تصح الدعوى فيها على صغير وال مجنون.-2 ع   أن يكون المدَّ

ِعي مك-3  لًفا أيًضا، فال تسمع دعوى صبي وال مجنون.أن يكون المدَّ

ى عليه معينًا، فال تقبل الدعوى على شخص مبهم.-4 ع   أن يكون المدَّ

عى عليه، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت -5 إمكان القتل من المدَّ

 وقوعه ونحو ذلك، لم تسمع الدعوى.

ِعي.-6 دَّ  أال تتناقض دعوى الم 

عوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول: أّدعي أن هذا قتل وليي فالن بن أن تكون د-7

 فالن، عمًدا أو شبه عمد أو خطأ، ويصف القتل.

لى قدر ع إذا توافرت شروط القسامة، ي بدأ بالمدعين فيحلفون خمسين يمينًا توزع عليهم

-إرثهم من القتيل، أن فالًنا هو الذي قتله. ويكون ذلك بحضور المدعى عليه؛ لقوله 

 .خ[])أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟( يف حديث ابن أبي حثمة الماضي: -ملسو هيلع هللا ىلص

عى عليه  فإن أبى الورثة أن يحلفوا، أو امتنعوا من تكميل الخمسين يمينًا، فإنه يحلف المدَّ

ف )فتحليف الحديث المتقدم: -ملسو هيلع هللا ىلص-إذا رضي المدعون بأيمانه؛ لقوله  خمسين يمينًا

قالوا: ليسوا بمسلمين، ولم يرضوا بأيمانهم. فإذا حلف برئ، وإن لم يرض لكم يهود؟( 

المدعون بتحليف المدعى عليه فدى اإلمام القتيل بالدية من بيت المال، كما فعل النبي 
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 ثانًيا: يف القسامة:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

ا امتنع األنصار من قبول أيمان اليهود؛ ألنه عندما فدى القتيل من بيت المال عندم-ملسو هيلع هللا ىلص-

عى عليه، فوجب الغرم من بيت المال؛ لئال يضيع دم  لم يبق سبيل إلثبات الدم على المدَّ

 المعصوم هدًرا.

تل يف الزحام فإنه تدفع ديته من بيت المال؛ لما روي عن علي أنه قال لعمر يف رجل  ومن ق 

 دم امرئ مسلم، إن علمت-أي يهدر-المؤمنين ال ي ط لُّ )يا أمير قتل يف زحام الناس بعرفة: 

هذا وإن كان قول صحابي إال أن المبادئ   .]رز، شيبة[ قاتله، وإال فأعط ديته من بيت المال(

 فله حكم المرفوع.-ملسو هيلع هللا ىلص-الشرعية تسنده، ويمكن أن يكون علمه من النبي
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 المبحث الخامس: يف األدلة الجنائية:/ثالثة: السلطة القضائية:السلطة ال

 

 : يف األدلة اجلنائية :املبحث اخلامس

المتبعة بأسلوب  ،والتقنية ،الجنائية هو مصطلح عام يشمل المناحي العلميةاألدلة 

وفحص المعلومات التي تقود يف علم الجريمة إلى معرفة  ،منهجي علمي لجمع األدلة

والتوصل إلى  ،الذي يكتنفها وإجالء الغموض ،كشف الجريمةو ،سبب وقوع الحادثة

 . الحقيقة الكاملة

شيء يلمسه، وأي شيء يتركه، حتى عن غير قصد،  وأي فأي خطوة يخطوها الجاين،

عره، أو  اصامتً  سيشّكل دلياًل  ضده. فليس مجّرد بصمات أصابعه أو آثار قدميه، بل ش 

خيوط ثيابه، أو الزجاج الذي يكسره، أو آثار األدوات التي يتركها، أو الدهان الذي 

صامًتا  اوأكثر تشّكل شاهًد  كل هذه ،أو المنِّي الذي يفرزه أو يجمعهيخدشه، أو الدم 

شها إثارة اللحظة؛ إنها ال تغيب بغياب الشهود البشر ، ةيضده. إنها أدلة ال ت محى وال تشو 

. افهي أدلة حقيقية؛ واألدلة المادية ال يمكن أن تخطئ وال أن تكذب وال أن تغيب كليً 

ودراستها ه تفسيرها يمكن أن يخطئ. ووحده عدم قدرة اإلنسان على إيجادها وحد  

وفهمها يمكن أن يقل ل من قيمتها. أما المجرم فمهما بلغت درجة ذكائه يف الحرص على 

أن ال يترك ما يدل على شخصيته  أو احتياله وإخفاء أي أثر قد ينتج عنه أو عن جريمته ، 

جثة أو دفن  ،فاز يف يديه حتى ال يترك  بصماتهكغسل مالبسه الملوثة بالدماء  أو ارتداء ق

عنه أثر  ، أو يتخلفا ما يدل على شخصيته، إال أنه يترك سهوً قتيل يف مكان ال يعرفه أحدال

هذا بسبب حالته العصبية المتوترة، خاصة  يف ضئيل الحجم ال يرى بالعين المجردة ، و

، التي تؤدي به إلى القيام بالعديد من الحركات ذات طابع لحظات ارتكاب الجريمة

 ،إلى تخلف اآلثار ، تؤديؤدي إلى وقوعه يف أخطاء محددةا يتشنجي يف الغالب  مم

باإلضافة  إلى استعمال الوسائل العلمية الحديثة الجد متطورة والتي لها قدرة جد عالية 

 يف كشف اآلثار مهما كانت خفية أو ضئيلة .
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 المبحث الخامس: يف األدلة الجنائية:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 :أربعة أصناف، هيالجنائية إلى تصنف األدلة   

 :الدليل نوعية حيث مناألول: 

 تم والذي الجريمة بمسرح عليه يعثر الذي المادي األثر عن عبارة وهي :مادية أدلة-1

 لمتهما وبين بينه صلة إيجاد ويثبت ،عليه المضاهاة أو التحاليل أو االختبارات إجراء

 .اإيجابً  أو اسلبً  سواء

ث لم تعد سيد األدلة حي االعتراف أو الشهادة مثل األقوال عن عبارة وهي :معنوية أدلة-2

 التغيير.كما يف السابق بسبب تعرضها للعوامل النفسية وإمكانية 

 :بالجريمة الدليل صلة حيث الثاين: من

 يف اليقين إلى وتؤدي مباشرة الجريمة على تنصب التي األدلة هيو :مباشرة أدلة-1

 .البصمة أو كاالعتراف مضمونها

استنتج من وجود واقعة ليس هي المراد إثباتها، ومن ي كل ما وه :مباشرة غير أدلة-2

من  ولكن ،تلك األدلة المتحصل عليها بالوسائل العلمية حيث تزيد يف درجة االتهام

كرؤية شخص يخرج من عند شخص آخر يف ساعة متأخرة  ،الممكن إثبات عكس ذلك

ع كب الفعل خاصة مفهذا يزيد من االقتناع أن األول هو من ارت الثاين،قتل ي  فالليل، من 

 حياة.الأن يثبت أنه فارق المتوىف وهو على قيد غير أنه يمكن لهذا الشخص  أدلة،وجود 

 والنفي:من حيث اإلثبات الثالث: 

 قاتالمسرو وجود مثل المتهم على التهمة يثبت وجودها التي األدلة وهي :إثبات أدلة-1

 .بحوزته

األدلة التي وجودها ينفي التهمة عن الشخص كإثبات المشكوك فيه  هيو :نفي أدلة-2

 الجريمة.سفره وقت ارتكاب 

 الشرعي:من حيث وجود النص الرابع: 
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 المبحث الخامس: يف األدلة الجنائية:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 ، والشهود.كاالعتراف شرعال من نص عليها يوجد التيوهي  :منصوصة أدلة-1

 صمةب كوجود ،للجريمة المتهم بارتكاب القاضي تقنع التي األدلة وهي إقناعية: أدلة-2

 إقناعية.ة أدل هي المادية األدلة ومعظم ،الحادث مكان يف المتهم

بطريقة مباشرة كبطاقة الهوية أو رسالة  اآلثار،تساعد على تحديد شخصية صاحب -1

و صمات أالبأشياء تحمل اسم صاحبـها أو بطريقـة غير مباشرة كآثار األقدام أو  أو

 مضاهاتها أو مقارنتها بمثيالتها للمشتبه فيهم. بعد ذلك الدم،الشعر أو 

 ... جنايةأو مخالفة،  للجريمة:تسمح بالتصنيف الصحيح -2

 الجريمة.تحديد دور كل عنصر يف -3

 فيه.المجني عليه أو المشتبه  الشهود،تساهم يف تأييد أو نفي أقوال -4

 برئته.توتثبت ارتكابه الجريمة أو  ،مشتبه فيهاآلثار هي األدلة التي تقام ضد ال-5

 فأعقاب السجائر تشير إلى عادة صفاته،تكشف بعض اآلثار عن عادات تاركها أو -6

وقد تكشف آثار األقدام عن عيوب أو  الطباع،التدخين وآثار العنف تدل على شراسة 

 لتاركها.عاهات خلقية 

 ط يف المراحل األولى للتحقيقتساهم اآلثار يف جالء الغموض المحيط ببعض النقا-7

 بعد. فيماوالتي تظهر أهميتها 

تسمح بتضييق دائرة البحث لفحص اآلثار المتروكة والتي يمكن تحديد نوعها -8

 .لتي استخدمت يف إحداثهاوشكل األدوات ا

تكشف بعض اآلثار عن الطريق الذي سلكه المشتبه فيه يف حضوره لمسرح الجريمة -9

أو الوصول إلى المكان الذي يختبئ  ،تكابه الفعل اإلجراميويف انصرافه منه بعد ار

 المسروقة.أو أخفى فيه األشياء  ،فيه
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 لجنائية:المبحث الخامس: يف األدلة ا/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

تسهيل الربط بين الجرائم الصادرة من شخص واحد نتيجة ألسلوبه اإلجرامي -10

 واستخدامه لنفس اآلالت واألدوات يف ارتكاب جرائم أخرى.

 عمله.اإلشارة إلى نوع ومن الممكن  ،تساعد المحقق على تحديد المشتبه فيه-11

 تقوي اآلثار األدلة القائمة أمام المحقق وإمداده بأدلة جديدة ناتجة عن فحص اآلثار-12

كإثبات أن الطلقة التي أصابت المجني عليه انطلقت من المسدس المضبوط عند 

 فيه.المشتبه 

 وتشمل اآلتي: ة:فيزيائي أدلة-1

 البصمة الوراثية. -

 أو بصمات األحذية. آثار -

 آثار اإلطارات. -

 .ار أو بصمات األدوات مثل األسلحةآث -

 أثر البارود.-

  :المتتبعة األدلة-2

 الزجاج. -

 األصباغ والخيوط. -

 األسلحة والرصاص. -

 ،واقيع والشيكات واألوراق النقديةالوثائق وكشف التزوير: تحليل الخطوط والت -

 .والدبلجة

 السيارة. لون ونوع -

 الصوت.-

 الصورة.-
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 المبحث الخامس: يف األدلة الجنائية:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 المقاطع المرئية.-

 :حيوية أدلة-3

 الدم. -

ة اإلفرازات المهبلي، اللعاب، العــرق، البول، السائل المنوين: كإفرازات جسم اإلنسا -

 .والخاليا المهبلية

 الشعر. -

ا إلى تأثيرات وتغييرات يصعب معها الربط بين األثر يتعرض األثر المادي أحيانً 

 يلي:ومن هذه العوامل ما  ،انهائيً بعض األحيان إلى إزالته  وتؤدي يف ومصدره،

 والذي يسعى بكل الطرق إلخفاء اآلثار ،وهو الشخص الذي يرتكب الجريمة الجاين:-1

 الفاعل.التي تدل على أنه هو 

 جني عليه أو أهله أن يساهموا بغير قصد يف تغييريمكن للم أهله:المجني عليه أو -2

مسرح الجريمة وذلك يف التأثير على اآلثار الموجودة به كأن ينظفوا األرضية التي تحتوي 

 الجاين.على بقع الدم أو تنظيف الزجاج المحطم أو إزالة المخلفات التي تركها 

جريمة لرفع صين يف مسرح الصختهو تدخل أشخاص غير مو الخارجي:التدخل -3

 المادي بصورة غير صحيحة مما يؤدي إلى تلفه. األثر

فيؤدي ذلك إلى إتالف اآلثار  لمشاهدته،قد يندفع إلى مكان الحادث  الجمهور:-4

 الجريمة.لمسرح  المادية

عند تقديم اإلسعافات من طرف األطباء أو الممرضين  للضحية:تقديم اإلسعافات -5

 الضياع.يِؤدي ذلك إلى تعرض اآلثار للتلف أو  يمكن

ؤدي ي تحدث بعض الجرائم يف العراء ويف األماكن المكشوفة مما الطبيعية:العوامل -6

 ة.الرطوبإلى تعرض اآلثار للتلف أو الضيـاع نتيجة تعرضها لألمطار أو الريـاح أو 
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 المبحث الخامس: يف األدلة الجنائية:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 ار.اآلثكالحريق الذي يؤدي إلى إتالف  للجريمة:العناصر المكونة -7

هو كل شخص يتميز بمعلوماته وخبرته وتخصصه، يف مجال معين، ي عهد إليه  :الخبير

راء دور للخبو بدراسة موضوع أو وقائع معينة ضمن تخصصه إلبداء رأيه وتقديره فيها،

وكشف  أمامه،وإنارة الطريق  واجبه،على أداء ق يحققاضي التيف مساعدة  اهام جًد 

 ال التحقيق،نوع من التخصص يف جانب من جوانب  قائع والخبرةالوغموض بعض 

فنية بحتة  إذا تعلق األمر بمسائلو. .عامة. هأن يتقنه بل تبقى فيه معلوماتالمحقق يستطيع 

كالطب والهندسة والمحاسبة وغيرها من األمور التي يتعذر على القاضي معرفتها 

خبير لكشف الغموض واللبس واإللمام بها بشكل واضح ودقيق، وجب عليه ندب 

 ة؛ وألنه من متطلبات التصور التام، وفقه الواقعة.الحاصل يف تلك المسأل

 التحقيق، وفن يفيديف كل علم  ينتخصصالمنخبة من العلماء  ال بد من إيجادو

بأدوات حديثة متطورة من أجل كشف مالبسات كل القضايا التي تتطلب  همزيجهوت

 العلمية. واالستشارةالخبرة 

  انتدابيففاإلسراع  األوان،أي قبل فوات  المناسب،يجب اللجوء إلى الخبير يف الوقت 

، نهاموضياع الفائدة جفافها  زوالها أو الجريمة قبلثار آسيجعله يرى  استشارة خبيرأو 

بمسائل يجوز إغراق الخبير  وال، جدوىوال يجوز اللجوء إلى الخبرة إال إذا كان هناك 

كان للمحقق أن يضع نفسه م ال يجوزو بنفسه، العادي أن يدركهاالشخص  يستطيعتافهة 

 اسب،المنا للمبادئ األولية الختيار الخبير ا فاهمً أن يكون واعيً  وعلى المحقق، الخبير

...  أي يجب أن يلم  اا كهربائيً يف مسألة تتطلب مهندًس  اشرعيً  افال ينتدب أو يستشير طبيبً 

  .خبيركل  باختصاصالمحقق 
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 المبحث الخامس: يف األدلة الجنائية:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

هم فئة من دارسي الطب تتخصص يف الفحص الشرعي للجسم و الشرعيون:األطباء -1

ير الطب الشرعي ويعتبر خب الجنائية،ا يف مختلف اإلصابات ا متعمقً تتلقى تدريبً  البشري،

د الخبراء يف مجال تقديم العديد من األدلة الجنائية التي تبرز منها على سبيل المثال م  من ع  

 :يما يل

 طبيعية.تحديد هل الوفاة جنائية أم   -

 الجنائية.تحديد السبب الذي أدى إلى حدوث الوفاة  -

 عنها.ونوعية اإلصابات الناجمة  ،تحديد األداة المستخدمة يف إحداثها -

 .الجناةوإمكانية تعدد  عليه،التقريبي لمحدث اإلصابة من المجني  تحديد المكان -

 أهمو ،ثار البصمات واألقدامآهم متخصصون يف فحص و الجنائية:خبراء األدلة -2

 مجاالت التعاون التي يقدمونها للباحث الجنائي ما يلي:

 لمشتبهثار اآمن مواقع الحوادث ومضاهاتها مع  ثار بصمات األصابع واألقدامآرفع  -

 .فيهم

ى األمن بما يمكن من تحديد حفظ أرشيف لبصمات األصابع الفردية للخطرين عل -

 منه.صاحب األثر من بصمة أصبع واحد ة شخصي

ي اإلجرامي أل على السجلللسوابق يتيح للباحث التعرف  تنظيم حفظ أرشيف -

 شخص.

يقومون بتقديم العون للباحث يف مجال تصوير أماكن الجرائم و :التصوير خبراء–3

كما  الحادث.خاصة التي يتعذر رفعها من مكان  المكتشفة،ومواقع اآلثار واألدلة 

مستندات ال للجريمة أحد المخطط البياينويعتبر  لمضاهاتها،ا البصمات تمهيًد  يصورون

حيـة لمعاينـة مكان  صورة للقاضـيويقدم  الهامـة،الحـوادث  األساسية يف ملفات

 إلثبات.االشخصي يف عملية  اقتناعهليزيد  المتهمين،على اعتراف  احيً  الحادث ودليـاًل 
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 المبحث الخامس: يف األدلة الجنائية:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

يحملون تخصصات عالية يف دراسة العلوم وهم من  :البيولوجيون الخبراء–4 

ا بدراسة المخلفات الحيوية الناجمة عن اإلنسان أو الحيوان والكيمياء، ويهتمون أساًس 

 التالية:أو النبات وهم يقدمون يف مجاالت تخصصهم األدلة 

حددون ، ثم يا لدماء أو مواد أخرى ملوثةيثبتون إن كانت بقعً  الحيوية:يف مجال البقع  -

د عثور عليها وما قا فصيلة دماء البقعة المويحددون أيًض  حيوانية،هل هي دماء بشرية أو 

ويظهرون الصورة التي كان عليها الشخص  مكوناته،يشوب الدماء من أمراض تصيب 

وذلك عن طريق دراسة شكل البقع  جارًيا( ماشًيا،، )راقًداالتي تساقطت منه الدماء 

 الجريمة.الدموية المتروكة بمكان 

وهل هو  ،اا أو حيوانيً دميً آإذا كان الشعر  ثار مخلفات الشعر: يحددون ماآيف مجال  -

 الشعر.كما يحددون جزء الجسم الذي تساقط منه  لذكر،ألنثى أو 

وحدة الخيوط ونوعيتها  ،بتحديد مكونات األصباغ والنقوش األنسجة:ثار آيف مجال  -

وما قد يعلق بها من مواد أو  النسيج،كما يقدمون قدم أو حداثة  نسجها،وأسلوب 

 شوائب.

ولوجية بصفة عامة حدث تقدم علمي كبير تبلور يف إمكانية التعرف يف مجال اآلثار البي-

من خالل فحص أي أثر بيولوجي يتركه الجاين  مؤكدة،على شخصية الجاين بصورة 

بمسرح الجريمة وذلك عن طريق تحليل ومضاهاة الجينات الموجودة بالحمض النووي 

 المشتبه فيه، وهووذة من للخاليا بكل من األثر البيولوجي المرفوع مع العينة المأخ

األسلوب الذي يعطي دليال قاطعا على نسبة األثر البيولوجي إلى صاحبه مثله مثل 

 األصابع.بصمات 

رية يف أنواع األسلحة النا وهم خبراء تلقوا دراسات تخصصية النارية:األسلحة  خبراء-5

سلحة النارية يقومون بفحص األ فيها،ومميـزات كل منـها وأنواع الذخيرة المستعملة 
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 المبحث الخامس: يف األدلة الجنائية:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 رائم،الجالمستخدمة يف الحوادث ومضاهاتها على األسلحة المشتبه يف استخدامها يف 

 التالية:يقدمون للباحث يف هذا المجال المعلومات 

تحديد نوعية السالح المستخدم وعياره من واقع ما يعثر عليه من مقذوفات فارغة  -

 الحادث.بمكان 

ي لموقع تعيين تقريب عليهم،تحديد خطوط سير الطلقات النارية التي أصابت المجني  -

 مما يعطي مؤشرات غاية يف عليه،الجناة وتحديد بعد المسافة بين مطلق النار والمجني 

 البحث.األهمية وتوجيه عمليات 

بإجراء  ويقوم النار،مضاهاة القذائف المعثور عليها وغيرها من بواقي عملية إطالق  -

على  لياًل د أن يقدمويستطيع  فيه،فحصها مع النواتج المستخلصة من السالح المشتبه 

نسبة السالح المضبوط إلى القذائف المعثور عليها بمكان الحادث أو المستخرجة من 

 عليهم.جثمان المجني 

 .ا من الجناةحتى وأن أزيلت عمًد  األسلحة ونزعهاأرقام  استظهارالتمكن من  -

كافة أنواع الخزائن وأساليب  التعرف علىلهم القدرة على  :واألقفال الخزائن راءخب–6

يمكنهم تقديم المعلومات  تأمينها،وأنواع األقفال المستخدمة فيها ووسائل  إغالقها،

 التالية:

تحديد اآلالت المستخدمة يف الفتح العنيف للخزائن وإعطاء تصورهم على مدى  -

 الكسر.خالل أسلوبه يف مرتكب الحادث من  احتراف

ثار الخدوش التي تتركها اآلالت المستخدمة يف الفتح ومحاولة مضاهاتها مع آرفع  -

 الجناة.اآلثار المتخلفة من اآلالت المشتبه فيها المضبوطة يف حيازة 

 أأو الصد البريق ثار الخدوش بدراسة عواملآالفترة الزمنية التقريبية لتخلف تحديد  -

 .العالق بها

 مصطنع.وهل فتح بمفتاح أصلي أو  المكسور،تحديد موضع الجاين من القفل  -
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 المبحث الخامس: يف األدلة الجنائية:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

الحرائـق والتعمق يف معرفـة  طائفـة من المتخصصيـن يف دراسـة الحرائق: خبراء-7

 :يما يليستطيعون تحديد  نشوبها،أسبــاب 

 الحريق.الوقت التقريبي لبدء نشوب  -

 ال(.أم  )متعمدةأسباب الحريق  -

من أجل كشف حاالت تزوير المحررات والعمالت الورقية  الخطوط: خبراء-8

 ويمكنهم القيام بما يلـي: المختلفة،

تحديد مصدر المحررات المكتوبة على اآلالت الكاتبة بنسبتها إلى اآللة التي حررت  -

 عليها.

 المزورة.تبيين وكشف العمالت الورقية  -

ف بعمل التحليالت الكيميائية لمختلمتخصصون يف القيام  :الكيميائيون الخبراء–9

 وخصائصها،السوائل والمواد التي يحتاج الباحث الجنائي التعرف على مكوناتها 

 يقدمون المساعدات التالية:

التعرف على المواد السامة وتحديد مكوناتها وخصائصها وأثارها على الجسم  -

 البشري.

 وخصائصها.كشف المواد المفرقعة وتحديد نوعيتها  -

 اكتشاف حاالت الغش يف السوائل الغذائية والمركبات الكيميائية. -

وهم متخصصون يف مجال البرمجة الحاسوبية، وهم بدورهم  خبراء البرمجة:-10

 الكشف عن الجريمة االلكترونية.

وهم متخصصون يف إنتاج األفالم والمقاطع المرئية والصور، وهم  براء المونتاج:خ-11

 بدورهم يكشفون عن الحقيقة من التزييف والفبركة.

 .خبراء التسجيالت الصوتية، لدراسة البصمة الصوتية-12



 360الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الخامس: يف األدلة الجنائية:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

مراكز االتصاالت لْلفادة باتصاالت المجني عليه، وتتبع الخيوط حتى يعرف -13

 الجاين.

:

ا يجب أن يشتمل على وصف ما قاموا رر الخبراء عند انتهاء أعمال الخبرة تقريرً يح-1

 .التقرير ونتائجها وتوقيعاتهم علىا من أعمال به شخصيً 

، وال يمكن للمحكمة أن ت فند التقرير القاضيال يقيد وال ي لزم  وتقريره رأي الخبير-2

 تي تعرف بالخبرة المضادة.المقدم من جهة مختصة، إال عن طريق خبرة أخرى، وهي ال

يحق ألطراف الدعوى طلب استبدال الخبير، لكن البد أن يقوم ذلك على أسباب -3

 مقبولة، كما أنه يحق لقاضي الموضوع ذلك من باب أولى.

 البينة لفظ أعم من الشهود، وعمل األدلة الجنائية مندرج تحتها.-4

بعد استقرار البينة يجب على القاضي اتخاذ الحكم األقرب إلى روح الشريعة، ويجب -5

 تنفيذه.  
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 المبحث السادس: يف الحدود والتعازير:/ثة: السلطة القضائية:السلطة الثال

 

 :والتعازير احلدوديف : املبحث السادس

الحد لغة: هو المنع، وحدود اهلل: محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، قال تعالى: 

ألنها تمنع من اإلقدام  ؛بذلكسميت و .[187]البقرة:  ىئک ک ک ک يئڑ

 على الوقوع فيها.

وشرًعا: عقوبة مقدرة يف الشرع؛ ألجل حق اهلل تعالى. وقيل: عقوبة مقدرة شرًعا يف 

 معصية؛ لتمنع من الوقوع يف مثلها أو يف مثل الذنب الذي شرع له العقاب.

فقد قرر الكتاب والسنة عقوبات  األصل يف مشروعية الحدود الكتاب والسنة واإلجماع؛

ما سيأتي في، والسرقة، وشرب الخمر، وغيرها، محددة لجرائم ومعاص  معينة، كالزنى

 تفصيله مع ذكر أدلة ذلك كله.

شرعت الحدود؛ زجًرا للنفوس عن ارتكاب المعاصي والتعدي على حرمات اهلل 

المجتمع ويشيع األمن بين أفراده، ويسود االستقرار،  سبحانه، فتتحقق الطمأنينة يف

 ويطيب العيش.

 :كما أن فيها تطهيًرا للعبد يف الدنيا؛ لحديث عبادة بن الصامت مرفوًعا يف البيعة، وفيه

وحديث خزيمة ابن ثابت  ،]ق[)ومن أصاب من ذلك شيًئا فعوقب به فهو كفارته( 

   .]صحيح: حم، قطن[ الحد، فهو كفارة ذنبه()من أصاب حًدا أقيم عليه ذلك مرفوًعا: 

وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد، فإنها عدل كلها وإنصاف، بل هي غاية 

 العدل.
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 المبحث السادس: يف الحدود والتعازير:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

-ملسو هيلع هللا ىلص-تجب إقامة الحدود بين الناس منًعا للمعاصي وردًعا للعصاة، وقد قال رسول اهلل 

)إقامة حد من حدود اهلل، خير من مطر أربعين ليلة يف بالد اهلل عز ة الحدود: مرغًبا يف إقام

وتحرم الشفاعة يف الحدود إلسقاطها وعدم إقامتها، إذا بلغت  .]حسن: حم، جه[وجل( 

)من : -ملسو هيلع هللا ىلص-اإلمام وثبتت عنده، كما يحرم على ولي األمر قبول الشفاعة يف ذلك؛ لقوله 

-ملسو هيلع هللا ىلص-ولرده  ،]صحيح: د، ك[، فقد ضاد اهلل يف أمره( حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل

)وايم  :-ملسو هيلع هللا ىلص-شفاعة أسامة بن زيد يف المخزومية التي سرقت، وغضبه لذلك، حتى قال 

  .]ق[اهلل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها( 

رق  رداؤه، فأراد أ-ملسو هيلع هللا ىلص-وأما العفو عن الحّد قبل أن يبلغ اإلمام فجائز؛ لقوله   نللذي س 

أ تِي نِي بِِه( يعفو عن السارق:  ب ل  أ ن  ت  الَّ ق  ه     .]صحيح: ط، حم، د، ن، جه، ك، مخ[)ف 

اؤه يقيم الحدود يف حياته، ثم خلف-ملسو هيلع هللا ىلص-الذي يقيم الحد هو اإلمام أو نائبه، فقد كان النبي 

ل النبي  ك  يا أنيس إلى امرأة  )واغد  من يقيم الحد نيابة عنه، فقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-من بعده. وقد و 

  .]ق[ هذا، فإن اعترفت فارجمها(

 ووجب ذلك على اإلمام؛ ضماًنا للعدالة، ومنًعا للحيف والظلم.

 )نهى لحديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال:ويقام الحد يف أّي مكان غير المسجد، 

ود (-ملسو هيلع هللا ىلص-النبي  د  ام  فِيِه ال ح  ق  أ ن  ت  ، و  ار  ع  د  فِيِه األ  ش  ن ش  أ ن  ت  ِجِد، و  س  اد  فِي ال م  ت ق  ن  ي س 
حسن: ] أ 

روايات يف قصة وذلك صيانة للمسجد عن التلوث ونحوه. وجاء يف بعض ال .حم، د، مه[

  .]حسن: ت[خرج إلى الحرة فرجم( رجم ماعز: )فأ  

 ونشرع اآلن يف تفاصيل كل حد على حدة:
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 الحد األول: حد الزنى:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 :الزنىحد  األول: داحل

 الزنى لغة: يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي، وعلى مباشرة المرأة األجنبية.

ب ل من غير الِملك وشبهته.   وشرًعا: وطء الرجل المرأة يف الق 

 ک ک ک ڑڑ ژ يئژلقوله تعالى:  ؛الزنى محرم، وهو من كبائر الذنوب

عن أي -ملسو هيلع هللا ىلص-)سألت رسول اهلل ولحديث ابن مسعود قال:  ،[32]اإلسراء:  گىئ ک

ال: أن تقتل ولدك خشية الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل هلل نًدا وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ ق

  .]ق[أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزين بحليلة جارك( 

 وأجمع العلماء على تحريمه.

الزنى من أعظم الجرائم وأشنعها وأكثرها خطًرا على األفراد والمجتمعات، لما يترتب 

، ضياع التعارفإلى ضياع الحقوق عند التوارث، و عليه من اختالط األنساب، مما يؤدي

وهو سبب يف تفكك األسرة، وضياع األبناء، وسوء تربيتهم، وفساد  ؛والتناصر على الحق

وأضراره  ؛، فيربي الزوج غير ابنهأخالقهم. وفيه تغرير بالزوج؛ إذ قد ينتج عن الزنى حمل

 وانحالل وتفكك. كثيرة ال يخفى أثرها يف األفراد والمجتمعات: من ضياع

ر منه اإلسالم أشد التحذير، ورتب على ارتكابه أشد العقوبة، كما سيأتي بيانه.  لذا حذَّ

 ال يخلو حال الزاين من أحد أمرين:

 أن يكون محصنًا. - 1

 أو يكون غير محصن. - 2
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 الحد األول: حد الزنى:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 :ويشترط لْلحصان الموجب للحد  الشروط التالية

 أن يحصل منه الوطء يف القبل، وذلك بأن يتقدم للزاين والزانية وطء مباح يف الفرج. -1

 أن يكون الوطء يف نكاح صحيح. -2

 أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين. -3

ا،   ب ِله  طِئ زوجته يف ق   صحيح، وكانا بالغين عاقلين حرين. بنكاحهو من و 

، وهي: البلوغ، والعقل، فهذه  خمسة شروط ال بد منها لحصول اإلحصان الموجب للحد 

 اح صحيح.بنكطء يف الفرج، وأن يكون الوطء والحرية، والو

إذا زنى المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، رجاًل كان، أو امرأة.  

 بالتواتر من قوله وفعله. -ملسو هيلع هللا ىلص-والرجم ثابت عن النبي 

وقد كان الرجم مذكوًرا يف القرآن، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وذلك يف قوله عز وجل: 

بن  فعن عمر )الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكااًل من اهلل واهلل عزيز حكيم(.

)إن اهلل بعث محمًدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الخطاب أنه خطب فقال: 

ورجمنا بعده، فأخشى -ملسو هيلع هللا ىلص-، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول اهلل اهلل آية الرجم

إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم يف كتاب اهلل، فيضلوا بترك فريضة 

 أنزلها اهلل، وإن الرجم حق يف كتاب اهلل على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا

ل  ِمن  ولحديث أبي هريرة قال:  ،]ق[عتراف( قامت البينة أو كان الحبل أو اال ج  ت ى ر  أ 

ول  اهللِ  س  ِلِمين  ر  س  ، -ملسو هيلع هللا ىلص-ال م  ي ت  ن  ول  اهللِ، إِن ي ز  س  ا ر  : ي  ال  ق  ، ف  اه  ن اد  ِجِد، ف  س  و  فِي ال م  ه  و 

ول  اهللِ، إِن ي  س  ا ر  ال  ل ه : ي  ق  ِهِه، ف  ج  اء  و  ق  ى تِل  ت ن حَّ ن ه ، ف  ض  ع  ر  أ ع  تَّىف  ن ه ، ح  ض  ع  ر  أ ع  ، ف  ي ت  ن   ز 

ول  اهللِ  س  اه  ر  ع   د 
ات  اد  ه  ب ع  ش  ِسِه أ ر  ف  ل ى ن  ِهد  ع  ا ش  ل مَّ ، ف 

ات  رَّ ب ع  م  ي ِه أ ر  ل  لِك  ع  ن ى ذ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ث 

 : ال  ق  ؟)ف  ن ون  :  (أ بِك  ج  ال  ، ق  : ال  ال  ؟)ق  ن ت  ص  ل  أ ح  ه  ول  اهللِ  (ف  س  ال  ر  ق  ، ف  م  ع  : ن  ال   :-ملسو هيلع هللا ىلص-ق 

وه  ) م  ج  ار  ب وا بِِه ف  ه    .]ق[ (اذ 
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 الحد األول: حد الزنى:/السلطة القضائية:السلطة الثالثة: 

 

 وأجمع العلماء على أن من زنى، وهو محصن، فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت.

  منهما رمي يودي إلى الموت.رمى بالرصاص بجامع أن كاًل آلن أن ي  ويمكن ا

 تتوافر فيه الشروط السابقة يف الزاين المحصن.وهو من لم 

لقوله  ؛ذكًرا أو أنثى سجن سنةإذا زنى غير المحصن فإن حده الجلد مائة جلدة، و 

ولحديث عبادة بن  ،[2]النور:  ىئٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ يئڀتعالى: 

ع ل  اهلل  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-الصامت قال: قال رسول اهلل  د  ج  ن ي، ق  وا ع  ذ  ن ي، خ  وا ع  ذ  بِياًل، خ  نَّ س  ل ه 

ن ة   ي  س  ن ف   و 
ة  د  ِمائ  ل  رِ ج  ر  بِال بِك   . ]م[( ال بِك 

 إلقامة حد الزنى ال بد من إثبات وقوعه، وال يثبت وقوعه إال بأحد أمرين:

أربع مرات، ولو يف مجالس متعددة؛ فقد أخذ  ويستحسن ،األمر األول: أن يقر به الزاين 

ي س  : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله ؛أربع مرات. وتكفي الواحدة اعتراف ماعزب-ملسو هيلع هللا ىلص-النبي  ن  د  ي ا أ  اغ  )و 

ا ه  م  ج  ار  ف ت  ف  ت ر  إِِن اع  ا، ف  ذ  ِة ه  أ  ر  ل ى ام  ا  (ع  ه  م  ج  ر  ف ت  ف  ت ر  اع  ا ف  ي ه  ل  ا ع  د  غ  فلم يشترط  .]ق[ف 

 تكرار االعتراف أربع مرات.

الحتمال أنه أراد غير الزنا من  ؛ح يف إقراره بحقيقة الزنى والوطءوال بد أن يصر-

بَّللماعز حين أقر عنده: -ملسو هيلع هللا ىلص-االستمتاع الذي ال يوجب حًدا، فقد قال النبي  ت )لعلك ق 

 قال: ال. وكرر معه االستيضاح عدة مرات حتى زال كل احتمال.أو غمزت؟( 

ر النبي  - اعًزا م-ملسو هيلع هللا ىلص-وال بد أن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد، وال يرجع عنه، فقد قرَّ

-مرة بعد مرة، لعله يرجع عن إقراره، وألن ماعًزا لما هرب أثناء رجمه قال رسول اهلل 

  .]صحيح: حم، د، ت، كن، ك[)هال تركتموه( : -ملسو هيلع هللا ىلص

 ڍ ڇ ڇ يئڇلقوله تعالى:  ؛أن يشهد عليه بالزنى أربعة شهود األمر الثاين:

 [.15]النساء:  ىئپ پ پ يئپوقوله:  ،[13]النور:  ىئڍ
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 الحد األول: حد الزنى:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 شهادتهم عليه بالزنى شروط: ويشترط لصحة

 أن يكون الشهود أربعة، لآليات المتقدمة، فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل.-1

 ، فال تقبل شهادة الصبيان والمجانين.-بالغين عاقلين-أن يكونوا مكلفين -2

أن يكونوا رجااًل عدواًل، فال تقبل شهادة النساء يف حد الزنى، صيانة لهن وتكريًما، -3

 ژ ڈ يئڈالزنى فاحشة. وال تقبل شهادة الفاسق أيًضا؛ لقوله تعالى: ألن 

 ٹىئ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ يئٺ وقوله تعالى: ،[2]الطالق:  ژىئ

 [.6]الحجرات: 

أن يعاين الشهود الزنى ويصفوا ذلك وصًفا صريًحا يدفع كل االحتماالت عن إرادة -4

كالميل يف المكحلة، وإنما غيره من االستمتاع المحرم، فيقولون: رأينا ذكره يف فرجها 

 أبيح النظر يف مثل ذلك للضرورة.

 أن يكون الشهود مسلمين، فال تقبل شهادة الكافر لعدم تحقق عدالته.-5

أن يشهدوا عليه يف مجلس واحد، سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين يف المجلس -6

 نفسه.

جميًعا؛ ألنهم فإن اختل شرط من هذه الشروط، وجب إقامة حد القذف على الشهود 

 قذفة.

أن أي استمتاع جنسي بغير االتصال المشروع وذلك  ؛اتخاذ دمى جنسية لالستمتاعيحرم 

لما أحل  بأي وسيلة كان، وهو تعدٍّ  ابالزوجة أو األمة الموطوءة بملك اليمين محرم شرعً 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ يئٹلقول اهلل تعالى:  ؛اهلل تعالى، واعتداء

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

  ومن فعل ذلك يعزر وال يلحق بالزاين يف الحكم. .[7- 5: المؤمنون] چىئ

 ويحرم التجارة فيها بيًعا أو شراًء أو تصنيًعا أو تصديًرا...
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 الحد الثاين: حد القذف:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

ى تحريم العادة السرية؛ وال تجوز إال من باب الموازنة؛ خوًفا عل -أيًضا-ويستدل باآلية 

 فيما هو أكبر منها. من الوقوع

 :حد القذف احلد الثاني:

القذف لغة: الرمي، ومنه القذف بالحجارة وغيرها، ثم استعمل يف الرمي بالمكاره كالزنى 

 واللواط ونحوهما؛ لعالقة المشابهة بينهما، وهي األذى.

نفي نسب موجب وشرًعا: الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة، أو 

 للحد فيهما.

رم ر الذنوب، فيحالقذف يف األصل حرام بالكتاب، والسنة، واإلجماع، وكبيرة من كبائ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ يئڳلقوله تعالى: ؛ الرمي بالفاحشة

-ملسو هيلع هللا ىلص-ولحديث أبي هريرة أن النبي  ،[23]النور:  ڻىئ ڻ ڻ ں ں

 )قذف المحصنات المؤمنات الغافالت(وذكر منها: )اجتنبوا السبع الموبقات(، قال: 

  .]ق[

 وه من كبائر الذنوب.وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدُّ 

ويجب القذف على من يرى زوجته تزين، ثم تلد ولًدا يقوى يف ظنه أنه من الزاين؛ لئال 

 يلحقه الولد، ويدخله على قومه وليس منهم. 

 تلد من ذلك الزنى.ويباح القذف لمن رأى زوجته تزين، ولم 

لقد قرر الشارع أن من قذف مسلًما بالزنى، ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه 

 گ گ ک ک ک ک ڑ يئڑلقوله تعالى: ؛ يجلد ثمانين جلدة

عقوبة، وهي -مع إقامة الحد عليه-ويجب على القاذف[. 4]النور:  ڳىئ گ گ
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 الحد الثاين: حد القذف:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ يئڳتعالى:  رد شهادته والحكم بفسقه؛ لقوله

 [.4]النور:  ںىئ

يندم وفإذا تاب القاذف قبلت شهادته، وتوبته: أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره، 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ يئۀ لقوله تعالى: ؛ويستغفر ربه

 [.5]النور:  ےىئ

أعراض يهدف اإلسالم من إقامة حد القذف إلى صيانة المجتمع، والمحافظة على 

 الناس، وقطع ألسنة السوء، وسد باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين.

ال يجب حد القذف إال إذا توافرت شروط يف القاذف، وشروط يف المقذوف، حتى يصبح 

 جريمة تستحق عقوبة الجلد:

 أواًل: شروط القاذف، وهي خمسة:

 أن يكون بالًغا، فال حد على الصغير.-1

 أن يكون عاقاًل، فال حد على المجنون والمعتوه.-2

األب -أال يكون أصاًل للمقذوف، كاألب والجد واألم والجدة، فال حدَّ على الوالد -3

 سفل. وإن-البنتاالبن أو -قذف ولده  إن-األمأو 

 أن يكون مختاًرا، فال حد على النائم والمكره.-4

 الجاهل.أن يكون عالًما بالتحريم، فال حد على -5

 ثانًيا: شروط المقذوف، وهي خمسة أيًضا:

 أن يكون المقذوف مسلًما، فال حدَّ على من قذف كافًرا؛ ألن حرمته ناقصة.-1

 أن يكون عاقاًل، فال حدَّ على من قذف المجنون.-2

 أن يكون بالًغا أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر.-3
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 د شارب الخمر:الحد الثالث: ح/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

لقوله تعالى: ؛ اهر، فال حدَّ على من قذف الفاجرالزنى يف الظ أن يكون عفيًفا عن-4

 .عفيفة من النساء والرجالال نفسالمحصنات: األ [.4]النور:  کىئ ڑ يئڑ

 .عفيفمفهوم ذلك: أنه ال ي جلد من قذف غير الو

 أن يكون المقذوف حًرا. وقد انتهى هذا الشرط؛ فالناس كلهم أحرار.-5

 إذا وجب حدُّ القذف فإنه ال بد من شروط أربعة إلقامته، وهي:

مطالبة المقذوف للقاذف، واستدامة الطلب حتى إقامة الحد؛ ألن حدَّ القذف حق -1

للمقذوف ال يقام إال بطلبه ويسقط بعفوه. فإذا عفا عن القاذف سقط الحد عنه، لكنه ي ع زر 

 بما يردعه عن التمادي يف القذف المحرم.

ى: ؛ لقوله تعال-وهي أربعة شهداء-ال يأتي القاذف ببينة على ثبوت ما قذف به ن أ-2

 [.4]النور:  گىئ گ گ ک ک يئک

ق القاذف، فال ن أ-3 ال يصدقه المقذوف فيما قذفه به ويقر به، فإن أقر المقذوف، وصدَّ

؛ ألن ذلك أبلغ يف إقامة البينة.  حدَّ

ال يالعن القاذف المقذوف، إن كان القاذف زوًجا، فإن العنها سقط الحد، كما ن أ-4

 يف اللعان.سيأتي 

 :حد شارب اخلمر احلد الثالث:

ر  العقل، أي غطاه من أي مادة كان. ام   الخمر لغة: كل ما خ 

وًخا أو غير وشرًعا: كل ما أسكر سواء كان عصيًرا أو نقيًعا من العنب أو غيره، أو مطب

كِر: هو الشراب الذي جعل صاحبه سكران،  س  ر: هو اختالط العقل، والم  ك  مطبوخ. والسُّ

 والسكران: خالف الصاحي.
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 الحد الثالث: حد شارب الخمر:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

حكم الخمر التحريم، وكذا سائر المسكرات، فكل مسكر خمر، فال يجوز شرب الخمر، 

مة بالكتاب والسنة سواء كان قلياًل أو كثيًرا، وشربه كبيرة من الكبائر، والخمر محر

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ يئوئ :واإلجماع؛ لقوله تعالى

 [.90]المائدة:  یىئ ی ىئ ىئ ىئ ېئ

-ولحديث عائشة رضي اهلل عنها: أن رسول اهلل  ؛ألمر باالجتناب دليل على التحريمفا

وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما مرفوًعا:  .]ق[)كل شراب أسكر فهو حرام( قال: -ملسو هيلع هللا ىلص

واألحاديث يف تحريمها، والتنفير منها، كثيرة  .]م[( خمر حرام)كل مسكر خمر، وكل 

 جًدا تبلغ التواتر.

 وقد أجمعت األمة على تحريمها.

لقد أنعم اهلل عز وجل على اإلنسان بنعم كثيرة، منها نعمة العقل التي ميزه بها عن سائر 

تفقد اإلنسان نعمة العقل، وتثير المخلوقات، ولما كانت المسكرات من شأنها أن 

حرمها الشارع،  الشحناء والبغضاء بين المؤمنين، وتصد عن الصالة، وعن ذكر اهلل،

ن التي يركبها لْلضرار فالخمر خطرها عظيم، وشرها جسيم، فهي مطية الشيطا

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱقال اهلل تعالى:  ؛بالمسلمين

 [.91]المائدة:  ىئٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

حد شارب الخمر الجلد، ومقداره: أربعون جلدة، ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة، وذلك 

راجع الجتهاد اإلمام، يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك، إذا أدمن الناس الخمر، ولم 

-د النبي )جليرتدعوا باألربعين؛ لحديث علي بن أبي طالب يف قصة الوليد بن عقبة: 

( -ملسو هيلع هللا ىلص  ولحديث ،]م[أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل  سنَّة ، وهذا أحب إليَّ
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 الحد الثالث: حد شارب الخمر:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

كان يضرب يف الخمر بالنعال والجريد أربعين( -ملسو هيلع هللا ىلص-)أن النبي : -رضي اهلل عنه -أنس

  .]م[

 يشترط إلقامة الحد على السكران شروط، وهي:

 ، فال حدَّ على الكافر.يكون مسلًما أن-1

 أن يكون بالًغا، فال حد على الصبي.-2

 يكون عاقاًل، فال حد على المجنون، والمعتوه. أن-3

يكون مختاًرا، فال حد على المكره والناسي وأمثاله. وهذه الشروط الثالثة يدل  أن-4

الن  : -ملسو هيلع هللا ىلص-عليها قوله  ط أ  و  تِي ال خ  ن  أ مَّ ز  ع  او  وا عليه)إِنَّ اهلل  ت ج  رِه  ت ك  ا اس  م  ي ان  و  يح: ]صح (س 

 .]صحيح: حم، د[( …)رفع القلم عن ثالثة: -ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  ،جه، حب، ك، مخ[

 يكون عالًما بالتحريم، فال حد على الجاهل. أن-5

 يعلم أن هذا الشراب خمر، فإن شربه على أنه شراب آخر، فال حد عليه. أن-6

 :الخمر بأحد أمرينيثبت حد 

 اإلقرار بالشرب، كأن يقر، ويعترف بأنه شرب الخمر مختاًرا.-1

 البينة، وهي شهادة رجلين عدلين، مسلمين عليه.-2

يقصد بالمخدرات ما يغشي العقل والفكر، ويصيب متعاطيها بالكسل، والثقل، والفتور، 

 من البنج واألفيون والحشيش ونحوها.

-رات حرام كيفما كان تعاطيها؛ لحديث عائشة رضي اهلل عنها: أن رسول اهلل والمخد 

ولحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما، أن  .]ق[)كل شراب أسكر فهو حرام( قال: -ملسو هيلع هللا ىلص

خطر هذه  ولعظم ،]م[( …)كل مسكر خمر، وكل مسكر حرامقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل 
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 الحد الرابع: حد السرقة:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

ورجالها، وشغلهم عن طاعة المواد المخدرة، وشدة إفسادها، وفتكها بشباب األمة، 

 ربهم، وجهاد أعدائهم، ومعالي األمور.

أنه -ملسو هيلع هللا ىلص-يف تحريم بيع الخمر، فقد روى جابر عن النبي -ملسو هيلع هللا ىلص-ورد النهي عن رسول اهلل 

  .]م[ )إن اهلل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام(قال: 

   .]صحيح: حم، د[شيًئا حرم ثمنه( )إن اهلل إذا حرم : -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله 

 ما حرم اهلل االنتفاع به يحرم بيعه، وأكل ثمنه. فكل

ولما كانت المخدرات يتناولها اسم الخمر، فإنَّ النهي عن بيع الخمر يتناول هذه 

 المخدرات شرًعا، فال يجوز بيعها إذن، ويكون المال المكتسب من االتجار بها حراًما.

 :حد السرقة احلد الرابع:

 السرقة لغة: األخذ خفية.

خفية ظلًما من حرز مثله بشروط معينة، على ما سيأتي بيانه إن  هغيروشرًعا: أخذ مال 

 شاء اهلل.

 السرقة حرام؛ ألنها اعتداء على حقوق اآلخرين، وأخذ أموالهم بالباطل.

ة واإلجماع، وهي من كبائر الذنوب؛ فقد لعن اهلل قد دلَّ على تحريمها الكتاب والسنو 

)لعن اهلل السارق يسرق البيضة قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-صاحبها كما يف حديث أبي هريرة عن النبي 

وغير ذلك من األحاديث يف تحريم السرقة،  .]ق[فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده( 

 والتنفير منها.
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 الحد الرابع: حد السرقة:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 يئٺ: ع يده، رجاًل كان أو امرأة؛ لقوله تعالىويجب على فاعلها الحد، وهو: قط

 ڤىئ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

يقطع السارق -ملسو هيلع هللا ىلص-)كان رسول اهلل ولحديث عائشة رضي اهلل عنها قالت:  ،[38]المائدة: 

ولحديث عائشة رضي اهلل عنها أيًضا قالت: إن قريشا أهمهم  ،]ق[يف ربع دينار فصاعًدا( 

د فاطمة بنت محم )وايم اهلل لو أن: -ملسو هيلع هللا ىلص-شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وفيه قوله 

  .]ق[ .ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدهاسرقت لقطعت يدها(، 

 يف الجملة.وأجمع المسلمون على تحريم السرقة، وعلى وجوب قطع يد السارق 

م االعتداء على هذا الحق:  رَّ احترم اإلسالم المال، واحترم حق األفراد يف امتالكه، وح 

بسرقة أو اختالس أو غش أو خيانة أو رشوة، أو غير ذلك من وجوه أكل أموال الناس 

 بالباطل.

ه، وعمَّ خطره وضرره إذ لو ترك-ولما كان السارق عضًوا فاسًدا يف المجتمع  -لسرى شرُّ

شرع اإلسالم بتر هذا العضو الفاسد؛ عقاًبا لهذه اليد على ظلمها وعدوانها، وردًعا لغيره 

 عن اقتراف مثل هذه الجريمة، وصيانة ألموال الناس وحقوقهم.

 يشترط إلقامة حد السرقة وقطع السارق الشروط التالية:

ذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فال قطع، فالمنتهب على يكون أخ أن-1

)ل ي س  : -ملسو هيلع هللا ىلص-وجه الغلبة، والمغتصب، والمختطف، والخائن ال قطع عليهم؛ لقوله 

 ) ط ع  ت ِلس  ق  خ  ال  م  ، و  ن ت ِهب  ال  م  ، و  ن 
ائِ ل ى خ     .]صحيح: ت، ن[ع 

على الصغير والمجنون؛ ألنه مرفوع قطع  فال-عاقاًل بالًغا -أن يكون السارق مكلًفا -2

، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق.  عنهما التكليف كما مرَّ
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 الحد الرابع: حد السرقة:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

)إِنَّ اهلل  : -ملسو هيلع هللا ىلص-يكون السارق مختاًرا، فال قطع على المكره؛ ألنه معذور؛ لقوله  أن-3

وا عليه رِه  ت ك  ا اس  م  ي ان  و  الن س  ط أ  و  تِي ال خ  ن  أ مَّ ز  ع  او    .ك، مخ[]صحيح: جه، حب،  (ت ج 

 أن يكون عالًما بالتحريم، فال قطع على جاهل بتحريم السرقة.-4

الخمر والخنزير له؛ ك ةحرمأن يكون المسروق مااًل محترًما، فما ليس بمال ال -5

فإن الكافر الحربي -والميتة، وكذا ما كان مااًل لكنه غير محترم؛ كمال الكافر الحربي 

 قطع فيه. ال-والمالحالل الدم 

يبلغ الشيء المسروق نصاًبا، وهو ربع دينار ذهًبا فأكثر، أو ثالثة دراهم فضة أو ما  أن-6

)ال تقطع يد : -ملسو هيلع هللا ىلص-يقابل أحدهما من النقود األخرى، فال قطع يف أقل من ذلك؛ لقوله 

( 4.25=24)فالدينار بجرامات الذهب عيار  .]م[السارق إال يف ربع دينار فصاعًدا( 

 ( أي جرام وربع ربِع الجرام.1.0625=4÷وربعه نقسمه على

أن يكون المال المسروق من حرز مثله، وهو المكان الذي يحفظ فيه المال يف العادة، -7

ّد عروهو يختلف باختالف األموال والبلدان وغير ذلك، ويرجع فيه إلى العرف،   افً فما ع 

 احرزً 

أو حرًزا  مفتوًحا،فإن سرق من غير حرز، كأن يجد باًبا ، للمال المسروق فهو حرز

لقد تعدى الحرز حسب المفهوم المتعارف عليه إلى ما هو و ،مهتوًكا؛ فال قطع عليه

 بسبب التقدم التقني. من حيث التطبيق وذلك اأوسع نطاقً 

أن تنتفي الشبهة عن السارق، فإن كان له شبهة فيما سرق فال قطع عليه؛ فإن الحدود -8

ق من مال أبيه، وكذا من سرق من مال ابنه؛ ألن تدرأ بالشبهات، فال قطع على من سر

وكذا  ؛لشريك بالسرقة من مال له فيه شركنفقة كل منهما تجب يف مال اآلخر. وال يقطع ا

 كل من له استحقاق يف مال، فأخذ منه، فال قطع عليه، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.

ى: ق؛ لعموم قوله تعالأن تثبت السرقة عند الحاكم، إما بشهادة عدلين أو بإقرار السار-9

  [.282]البقرة:  ىئڑ ژ ژ يئڈ
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 الحد الرابع: حد السرقة:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 وأما اإلقرار فألن اإلنسان غير متهم يف اإلقرار على نفسه باإلضرار بها.

أن يطالب المسروق منه بماله؛ ألن المال يباح بالبذل واإلباحة، فيحتمل إباحة -10

 صاحبه له، أو إذنه بدخول حرزه، أو غير ذلك مما يسقط الحد.

من الحدود، إذا علمه اإلمام ووصل األمر  ال تجوز الشفاعة يف حد السرقة، وال يف غيره

أتشفع )ألسامة بن زيد لما أراد الشفاعة للمرأة المخزومية التي سرقت: -ملسو هيلع هللا ىلص-إليه؛ لقوله 

 وقد تقدم الكالم على ذلك يف أول الحدود. .]ق[يف حد من حدود اهلل؟!( 

 ؛ق منه عنه، قبل رفع األمر للحاكميجوز هبة الشيء المسروق للسارق، وعفو المسرو 

أما إذا وصل إليه فال؛ لحديث صفوان بن أمية يف السارق الذي أخذ رداءه من تحت رأسه، 

رواية:  ويف)إين أعفو وأتجاوز( وأمر بقطعه، قال صفوان: -ملسو هيلع هللا ىلص-فلما رفع األمر إلى النبي 

أ تِي نِي بِِه( : -ملسو هيلع هللا ىلص-فقال رسول اهلل قال: يا رسول اهلل هو له( ) ب ل  أ ن  ت  الَّ ق  ه  ح: ط، ]صحي)ف 

   .حم، د، ن، جه، ك، مخ[

إذا توافرت الشروط السابق ذكرها، ووجب القطع، قطعت يد السارق اليمنى من -1

بالنار، أو غمسها يف زيت مغلّي، أو  مفصل الكف. وبعد القطع تحسم يد السارق بكي ها

غير ذلك من الوسائل التي توقف نزف الدم، وتجعل الجرح يندمل، حتى ال يتعرض 

 المقطوع للتلف والهالك.

 فإذا عاد السارق إلى السرقة ثانية، ق طعت رجله اليسرى.

 ال يجوز تخديره عند القطع؛ ليذوق النكال.-2

خطأ يف قع وإن من الحدود إال  اص، أو حدٍّ ال يجوز إعادة عضو استؤصل يف قص-3

  ، أو أذن المجني عليه باإلعادة.الحكم أو خطأ يف التنفيذ
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 الحد الخامس: حد الحرابة:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 :حد احلرابة اخلامس: احلد

ًبا أي. أخذ جميع ماله. ر  رِب  ح   لغة: مأخوذ من ح 

، من كل كةب، مكابرة، اعتماًدا على الشووشرًعا: البروز ألخذ مال أو لقتل أو إلرها

 ا. وتسمى أيًضا: قطع الطريق.مكلف ملتزم لألحكام، ولو كان ذمًيا أو مرتًد 

 چ يئچاألصل يف إقامة الحد على المحاربين وقطاع الطرق وعقوبتهم قوله تعالى: 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 [.33]المائدة:  ىئگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

هم باختالف الجرائم التي ارتكبوها، وذلك على النحو وتختلف عقوبة  المحاربين وحدُّ

 التالي:

من قتل منهم وأخذ المال: قتل وصلب، حتى يشتهر أمره، وال يجوز العفو عنه بإجماع  -

 العلماء.

 ومن قتل منهم ولم يأخذ المال: قتل ولم يصلب. -

 آن واحد.ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خالف يف  -

ِجن فقط.ومن أخاف الناس والطريق فقط، ولم يقتل، ولم يأخذ مااًل،  -  س 

 .ها ال للتخييريف العقوبة وترتيب عوهذا التفصيل يف عقوبتهم مأخوذ من )أو( يف اآلية للتنوي

 يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط، أهمها:

فال بد من البلوغ والعقل حتى يعدَّ الشخص محارًبا، ويقام عليه الحد.  :التكليف-1

ان محاربين، وال يقام عليهما الحد؛ لعدم تكليف واحد منهما  فالمجنون والصبي ال ي ع دَّ

 شرًعا.
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 الحد الخامس: حد الحرابة:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

اق، وإن اختطفوه،  أن يأتوا مجاهرة، ويأخذوا المال قهًرا.-2 رَّ فإن أخذوه مختفين فهم س 

 ن، فال قطع عليهم.وهربوا فهم منتهبو

 إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين، كما يف السرقة. ثبوت كونهم محاربين،-3

بأن يأخذه من يد صاحبه قهًرا، فإن كان المال  أن يكون المال الذي يؤخذ يف حرز،-4

 متروًكا ليس بيد أحد، لم يكن آخذه محارًبا.

ِن الحاكم منه، كأن يسقط حد الحرابة إذا تاب ال كُّ جاين المحارب قبل القدرة عليه وت م 

 ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ يئڻيهرب أو يختفي ثم يتوب؛ لقوله تعالى: 

فيسقط ما كان واجًبا هلل، من النفي عن  [،34]المائدة:  ھىئ ھ ھ ھ ہ

، وقطع اليد والرجل، وتحتَّم القتل. إال أن حقوق اآلدميين من نفس أو أو السجن البلد

ين، إال أن يعفو عنها  طرف أو مال ال تسقط؛ ألنه حق آلدمي تعلق به فال يسقط كالدَّ

 مستحقها.

 ، فال يسقط الحد عنه، وإن)الدولة(أما من تاب بعد القدرة عليه، ورفعه إلى ولي األمر

 كان صادًقا يف توبته.

 

ل الحرابة كل من له صلة االتجار باإلنسان أو بأعضائه أو األنسجة البشرية، وتشم-1

 بهذه الجريمة، من عصابات، ومؤسسات طبية.

 عصابات التهريب للمحرمات، كالمخدرات والحشيش ونحوه.-2

 .الدعارة عصابات خطف النساء لغرض-3

 .جريمة القتل بترويج المخدرات وتعاطيها-4

 .د نقل العدوى باألمراض المستعصيةجريمة تعم-5

 .جريمة االختطاف واحتجاز الرهائن-6
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 الحد السادس: يف الردة:/القضائية: السلطة الثالثة: السلطة

 

 األبرياء. تفجيرجريمة -7

 .الجريمة المنظمة-8

 .جريمة التحريض على البغاء والفجور-9

 .جريمة االبتزاز-10

  .جريمة التشهير وخدش الحياء أو اإلخالل به-11

 .لكترونيةإلجريمة السرقة ا-12

 .جريمة غسيل األموال-13

 .جريمة السطو المسلح-14

 .جريمة المقامرة وإدارة محال القمار-15

 .الت واألختامجريمة تزييف واصطناع العم-16

 جريمة تزوير الوثائق.-17

 :يف الردةاحلد السادس: 

 الردة يف اللغة: الرجوع عن الشيء، ومنه الرجوع عن اإلسالم.

 ويف االصطالح: الكفر بعد اإلسالم طوًعا بنطق، أو اعتقاد، أو شك، أو فعل.

 أما شروطها: فالعقل والتمييز واالختيار.

 يحكم على مجنون، أو صبي غير مميز، أو مكره بالردة، إذا وقعت منهم.فال 

قبل  وينبغي .]خ[)من ب دل دينه فاقتلوه( : -ملسو هيلع هللا ىلص-فهو القتل؛ لقوله  أما حكمه يف الدنيا: 

القتل أن يستتاب، ويدعى إلى اإلسالم، وأن يضيق عليه ويحبس ثالثة أيام، فإن تاب وإال 

ال أنزل عن )ودي الذي كان أسلم ثم ارتد. فقال معاذ ألبي موسى: قتل؛ لحديث اليه
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 الحد السادس: يف الردة:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

ولقول  .ق[]صحيح: د، ه)وكان قد است تيب قبل ذلك( فقتل. ويف رواية: ( دابتي حتى يقتل

تموه )فهالَّ حبسعمر لما بلغه أن رجاًل كفر بعد إسالمه فضربت عنقه قبل أن يستتاب: 

م تبتموه، لعله يتوب، أو يراجع أمر ربه. اللهم إين لثالًثا، فأطعمتموه كل يوم رغيًفا، واست

  .]ط[أحضر، ولم أرض إذ بلغني( 

كون ؛ ألنه حق هلل تعالى فيالدولة(الجهة المختصة يف ) والذي يتولى قتله اإلمام أو نائبه

 إلى ولي  األمر.

 حتى يبلغ.-ولو قيل بصحة ردته-وال يقتل الصبي المميز 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ يئڳفقد ب يَّنه اهلل تعالى يف قوله:  وأما حكمه يف اآلخرة:

 ھ ہھ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 [.217]البقرة:  ھىئ ھ

ا أو هزاًل أو استهزاًء، كالشرك باهلل بجميع أنواعه، دًّ والردة تحصل بارتكاب ما يوجبها جِ 

، وجحود القرآن -ملسو هيلع هللا ىلص-ورسوله وجحود الصالة وغيرها من أركان اإلسالم، وسب اهلل 

-الكريم كله أو بعضه، ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد 

ن  ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين، وغير ذلك -ملسو هيلع هللا ىلص كغالة الصوفية، وكذلك م 

 من أنواع الردة التي تحصل بارتكاب ناقض من نواقض اإلسالم الكثيرة.

نين الوضعية ممن يرى أنها أصلح مما جاءت به الشريعة ومن ذلك: تحكيم القوا 

 ..اإلسالمية أو أنها مساوية لها.

 وعلى هذا فإنه يمكن حصر األمور التي تحصل بها الردة فيما يلي:

أو الصحابة الذين ثبت فضلهم، : كمن سبَّ اهلل تعالى أو رسوله أو المالئكة، القول-1

 وكذا الشرك باهلل تعالى.أو ادعى النبوة، أو ادعى علم الغيب، 
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 الحد السادس: يف الردة:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

الفعل: كالسجود للصنم والقبر ونحو ذلك، أو إلقاء المصحف، أو تعمد امتهانه، أو -2

 مظاهرة المشركين، ومعاونتهم على المسلمين، وغير ذلك.

االعتقاد: مثل اعتقاد الشريك هلل تعالى أو الصاحبة أو الولد، أو اعتقاد حل الزنا أو -3

 أكمل من هديه.-ملسو هيلع هللا ىلص-دي غير النبي الخمر، أو اعتقاد أن ه

الشك: كأن يشك يف حرمة ما أ جمع على حله، أو حل ما أجمع على حرمته، ومثله ال -4

 يجهله لكونه نشأ بين المسلمين.

إذا نطق بما يوجب ردته بسبب اإلكراه فإنه ال يحكم بارتداده؛ لقوله تعالى:  المكره-1

 [.106]النحل:  ڈىئ ڎ ڎ ڌ ڌ يئڍ

 يستتاب ثالثة أيام فإن تاب وإال قتل، وقتله لْلمام أو نائبه، كما مضى بيان ذلك. المرتد-2

ن  من التصرف فيه، وإن المرتد-3 ك  ردته  مات على يمنع من التصرف يف ماله، فإن  أسلم م 

لكافر، ال يرث اأو قتل مرتًدا فماله يفء  لبيت مال المسلمين؛ ألنه ال وارث له، ألن المسلم 

ته. رُّ على ِردَّ  وال يرثه أحد من الكفار؛ ألنه ال ي ق 

 ال يغسل وال يصلى عليه، وال يدفن مع المسلمين إذا قتل على ردته. المرتد-4

اس )أمرت أن أقاتل الن: -ملسو هيلع هللا ىلص-لعموم قوله  ؛توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين تحصل-5

 .]ق[عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها( حتى يقولوا: ال إله إال اهلل، فإذا قالوها 

ومن كانت ردته بسبب جحود شيء من أمور الدين فتوبته إلى جانب اإلتيان بالشهادتين: 

 إقراره بما جحد وأنكر، ورجوعه عما كفر به.
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 يف التعزير:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

 :يف التعزير

ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم، كما يف قوله تعالى:  ع،التعزير لغة: المنع والرد

 فإنه يمنع المعادي من اإليذاء. [،9]الفتح:  ىئې يئې

به على ذنب وقع منه، فهو بذلك من   كما يأتي بمعنى اإلهانة، يقال: عزره بمعنى أدَّ

 األضداد. واألصل فيه المنع.

 واصطالًحا: التأديب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة.

التعزير واجب يف كل معصية ال حدَّ فيها وال كفارة من الشارع، من فعل المحرمات وترك 

)ال يجلد فوق قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-الواجبات إذا رآه اإلمام؛ لحديث أبي بردة بن نيار أن النبي 

 .]حسن: د، ت[)حبس يف تهمة( -ملسو هيلع هللا ىلص-وألنه  ،]ق[عشر جلدات إال يف حد من حدود اهلل( 

ل ق الرأس وغير ذلك. والتعزير راجع إلى اإلمام أو وكان  عمر يعزر ويؤدب بالنفي، وح 

 نائبه، يفعله إذا رأى المصلحة يف فعله، ويتركه إذا اقتضت المصلحة تركه.

شرع التعزير؛ صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد، ودفًعا للظلم، وردًعا وزجًرا للعصاة 

 ديًبا لهم.وتأ

 المعاصي التي توجب التعزير نوعان:

وأموال اليتامى،  الواجبات مع القدرة على أدائها؛ كقضاء الديون، وأداء األمانات ترك-1

لحديث أبي هريرة أن  ؛عليها من ترك أداءها حتى يؤديها فإن هذه األمور ومثلها يعاقب

وب ت ه ( ويف رواية:  .]ق[طل الغني ظلم( )مقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي  ق  ع  ه ، و  ض  اِجِد ي ِحلُّ ِعر  )ل يُّ ال و 

   .]حسن: حم، د، ن، جه[
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 يف التعزير:/السلطة الثالثة: السلطة القضائية:

 

ب لها  فعل-2 ق  المحرمات؛ كأن يختلي رجل بامرأة أجنبية أو يباشرها يف غير الفرج، أو ي 

 .فيه عقوبة محددة أو يمازحها، وكإتيان المرأة المرأة، ففي هذا وأمثاله التعزير؛ إذ لم يرد

ا معينًا يف عقوبة التعزير، وإنما المرجع يف ذلك الجتهاد الحاكم  لم يقدر الشارع حدًّ

 المصلحة، كقتل قد يصل إلى القتل إذا اقتضتووتقديره لما يراه مناسًبا للفعل، 

 .ال بالقتلالمفرق لجماعة المسلمين، وغيرهما ممن ال يندفع شرهم إالجاسوس المسلم 

 يمكن أن تصنف العقوبات التعزيرية حسب متعلقاتها على النحو التالي:

 ما يتعلق باألبدان، كالجلد والقتل.-1

 ما يتعلق باألموال؛ كاإلتالف والغرم، كإتالف األصنام وتكسيرها، وأوعية الخمر.-2

حرز مع إضعاف الغرم عليه، فقد قضى ما هو مركب منهما؛ كجلد السارق من غير -3

ه مرتين. -ملسو هيلع هللا ىلص- م  رَّ : بالحد  وغ  رِين  على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الج 

 والجرين: موضع تجفيف التمر.

 ما يتعلق بتقييد اإلرادة، كالحبس، والنفي.-4

 ما يتعلق بالمعنويات؛ كإيالم النفوس بالتوبيخ، والزجر.-5

  



  



 فقه األسرة
 وتحته ثالثة أبواب:

 الباب األول: يف بناء األسرة:
 :النكاح: املبحث األول

والتداخل، يقال: مأخوذ من: تناكحت األشجار، إذا انضم النكاح لغة: الضم والجمع 

 .بعضها إلى بعض، أو من: نكح المطر األرض، إذا اختلط بثراها

وجين باآلخر، على الوجه المشروع.عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الز وشرًعا:

 الكتاب والسنة واإلجماع.األصل يف مشروعية النكاح: 

 ک ڑ ڑ ژ يئژفقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة: منها قوله تعالى: 

وقوله  [.3]النساء:  ىئڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک

األيامى و [.32]النور:  ىئپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱتعالى: 

  جمع أيم وهو من ال زوج له من الرجال، ومن ال زوج لها من النساء.

ن استطاع منكم الباءة )ياقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-قولهوأحاديث كثيرة، منها  ي أ-معشر الشباب، م 

فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه -التزوج 

()قال: -ملسو هيلع هللا ىلص- وقوله .]ق[له وجاء(  م  م  األ  م  اثِر  بِك  ك  إِن ي م  ، ف  ل ود  ود  ال و  د  وا ال و  ج  وَّ ز  ]صحيح:  ت 

  .د، ن، حب، ك، مخ[

 المسلمون على مشروعية النكاح.وقد أجمع 

 امية يمكن إجمالها يف اآلتي:لقد شرع اهلل سبحانه وتعالى النكاح لحكم س
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 يف التعزير:/بناء األسرة: الباب األول: يف

 

إعفاف الفروج؛ إذ خلق اهلل تعالى هذا اإلنسان، وغرز يف كيانه الغريزة الجنسية، فشرع -1

 .اهلل الزواج؛ إلشباع هذه الرغبة، ولعدم العبث فيها

 ڈيئقال تعالى:  ؛الزوجين وحصول الراحة واالستقرارحصول السكن واألنس بين -2

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 [.21]الروم:  ىئڳ

 لقرابة واألرحام بعضها ببعض.حفظ األنساب وترابط ا-3

 بقاء النسل البشري، وتكثير عدد المسلمين، إلغاظة الكفار بهم، ولنشر دين اهلل.-4

 اوية الزنى والعالقات المشبوهة.على األخالق من الهبوط والتردي يف ه الحفاظ- 5

 آلخر:يختلف حكم النكاح من شخص  

 اإذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع يف الزنى؛ وكان قادرً  واجًبا يكون :أواًل  

على تكاليف الزواج ونفقاته؛ ألن الزواج طريق إعفافه، وصونه عن الوقوع يف الحرام. 

 ليستعفف حتى يغنيه اهلل من فضله.فإن لم يستطع فعليه بالصوم، و

النكاح، وال يخاف إذا كان الشخص ذا شهوة ويملك مؤنة  امسنونً  يكون مندوًبا ثانًيا:

  الحث على الزواج والترغيب فيه.الواردة يف لعموم اآليات واألحاديث ؛على نفسه الزنى

 ايًض ، أو مرا، أو كبيرً اإذا كان الشخص غير محتاج إليه، بأن كان ِعن ينً  يكون مكروًها ثالًثا:

 ال شهوة لهما. والِعن ين: الذي ال يقدر على إتيان النساء، أو ال يشتهيهن. 

ويسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف واألصل الطيب والحسب والجمال؛ لحديث 

)تنكح المرأة ألربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، : قال-ملسو هيلع هللا ىلص-النبي هريرة أنأبي 

 ) اك  رِب ت  ي د  فيحرص على ذات الدين يف المقام األول، ويجعل  .]ق[فاظفر بذات الدين ت 

: أنه قال-ملسو هيلع هللا ىلص- لقوله ؛اختيار الزوجة الولود اه، ويسن أيًض ذلك أساس االختيار ال غير
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 يف التعزير:/الباب األول: يف بناء األسرة:

 

() م  م  األ  م  اثِر  بِك  ك  إِن ي م  ، ف  ل ود  ود  ال و  د  وا ال و  ج  وَّ ز  ويسن اختيار  .]صحيح: د، ن، حب، ك، مخ[ ت 

 إذا إال ،]ق[)فهال بكًرا تالعبها وتالعبك( له:  قال-ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبيالبكر؛ لحديث جابر 

مصلحة ترجح نكاح الثيب، فيقدمها على البكر؛ ويختار الجميلة؛ ألنها كانت هناك 

 ، وأ د عى لمودته.أسكن لنفسه، وأغض لبصره

 هي إظهار الرغبة يف الزواج بامرأة معينة، وإعالم وليها بذلك.و الِخطبة:-

ين ، وعلم الثااخطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريًض  تحرم-1

 .خ[])ال يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك( : -ملسو هيلع هللا ىلص-بإجابة األول؛ لقوله 

 على األول، وإيقاع العداوة. وذلك لما يف التقدم للخطبة من اإلفساد

 ڦ ڦ ڦ ڦ يئڤى: يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن؛ لقوله تعال-2

التعريض، كأن يقول: وددت أن ييسر اهلل  فيجوز له[ 235]البقرة:  ڄىئ ڄ ڄ ڄ

ض بالخطبة يدل على عدم  ي الحرج عن المعر  لي امرأة صالحة، أو: إين أريد الزواج، فن ف 

بار بانقضاء عدتها قبل جواز التصريح، فقد يحملها الحرص على الزواج على اإلخ

 التعريض؛ ألنها يف حكم الزوجات. المعتدة الرجعية، فيحرم حتىوأما ؛ انقضائها

استشير يف خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ،  من-3

 .اوال يكون ذلك من الغيبة، بل من النصيحة المرغب فيها شرعً 

كل من  ، لذا يبقىاالخطبة مجرد وعد بالزواج، وإبداء الرغبة فيه، وليست زواًج -4

 ا عن اآلخر.الخاطب والمخطوبة أجنبيً 

نها عادة، كوجهها وكفيها من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر إلى ما يظهر م

: يا رسول اهلل قالت-ملسو هيلع هللا ىلص-)أن امرأة جاءت إلى النبي  سعد:لحديث سهل بن  ؛وقدميها

وحديث أبي  .]ق[ثم طأطأ رأسه(  جئت ألهب لك نفسي، فصعد النظر إليها وصوبه
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 يف التعزير:/الباب األول: يف بناء األسرة:

 

فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من األنصار. فقال له -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: كنت عند النبي هريرة 

)فاذهب فانظر إليها؛ فإن يف أعين قال: ال، قال: )أنظرت إليها؟(، : -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل 

)إذا خطب : -ملسو هيلع هللا ىلص-وحديث جابر رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  .]م[ األنصار شيًئا(

قال: فخطبت  أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل(

]صحيح: حم، د، امرأة فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاين إلى نكاحها، فتزوجتها 

والمحبة  تها يف نفسه، ومن ثم أدعى لأللفةأن النظر أدعى لحظو والحكمة من ذلك: .ك[

إِنَّه  للمغيرة وقد خطب امرأة-ملسو هيلع هللا ىلص-بينهما، كما يف قوله ودوام المودة  ا، ف  : )ان ظ ر  إِل ي ه 

ا( م  م  ب ي ن ك  د  ن  ي ؤ 
ى أ  ر   : تكون بينكما المحبة واالتفاق.أي .]صحيح: حم، ت، جه، ك، مخ[ أ ح 

 يشترط يف النكاح اآلتي:

تك زوج"واحدة ال ي عي نها كقوله: تعيين كل من الزوجين: فال يصح عقد النكاح على -1

إن كان له عدة أبناء. بل ال بد  "بنيزوجتها ا"إن كان له أكثر من واحدة، أو يقول:  "بنتي

 أو بالصفة: كالكبرى أو الصغرى.من تعيين ذلك باالسم: كفاطمة ومحمد، 

أن رسول نكاح اإلكراه؛ لحديث أبي هريرة  رضا كل من الزوجين باآلخر: فال يصح-2

  .]ق[)ال تنكح األيم حتى تستأمر، وال البكر حتى تستأذن( قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل 

)ال نكاح إال بولي( : -ملسو هيلع هللا ىلص-الوالية يف النكاح: فال يعقد على المرأة إال وليها؛ لقوله -3

 ، عداًل ا، حرً ، عاقاًل ا، بالغً ويشترط يف الولي أن يكون: رجاًل   .]صحيح: حم، د، ت، جه، ك[

 ا.ولو ظاهرً 

الشهادة على عقد النكاح: فال يصح إال بشاهدي عدل مسلمين، بالغين، عدلين، ولو -4

ل ى : -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ لقول النبي اظاهرً  اح  ع  ان  ِمن  نِك  ا ك  م  ، و 
ل  د  ي  ع  اِهد  ش  لِيٍّ و  و 

اح  إاِلَّ بِ )ال  نِك 

 ) و  ب اطِل  ه  لِك  ف  ي رِ ذ     .]صحيح: حب[غ 
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 يف التعزير:/الباب األول: يف بناء األسرة:

 

ع من الزواج، من نسب أو سبب، كرضاع خلو الزوجين من الموانع التي تمن-5

بحج، أو  اومصاهرة واختالف دين، ونحو ذلك من األسباب؛ كأن يكون أحدهما محرمً 

 .عمر

ال بأس أن تشترط السلطات شروًطا أخرى تقوم على المصالح المرسلة، لما فيها من -6

 درء المفاسد التي تلحق باألسرة وجلب المصالح لها، ومن ذلك:

 الوراثية وحكمها: ضالحماية من األمرا لسائو: أواًل 
ل و   الفحص الطبي قبل الزواج:-أ ما من األمراض التي تؤثر على الزوجين للتحقق من خ  ه 

 .أو على ذريتهما مستقب اًل 

دعى إلى انتقال األمراض وذلك أن زواج األقارب أ الب عد عن الزواج بين األقارب:-ب

يف األقارب كزواج الهاشمية بالهاشمي، أو يف البطنين فهي  جالوراثية؛ أما حصر الزوا

ِجدعقائد باطلة لي رة مراض الوراثية النادفيهم من األ ست من اإلسالم يف شيء، فكم و 

 الناتجة عن هذه العقائد الباطلة، واإلسالم ال يشرع مفسدة.

 ثانًيا: اشتراط رخصة نكاح: 

رخصة النكاح، وال تمنح إال لمن خضع لدورة وذلك بأن يربط عقد النكاح بوجود بطاقة 

من جهة األحكام والحقوق وحسن  علمية، يتعلم فيها ما يتعلق بفقه األسرة كاماًل 

 المعاملة ونحو ذلك.

 نكاح التي بها قوامه ووجوده هي:وأركان ال

 ،وهما الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج التي سبقت اإلشارة إليها :العاقدان-1

 واآلتي ذكرها يف بحث المحرمات.

( بلفظ إنكاح أو وهو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه )وكياًل  :اإليجاب-2

 تزويج.
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 ضيتلفظ: قبلت، أو: روهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، ب :القبول-3

 هذا الزواج.

 .بد من تقدم اإليجاب على القبولوال 

وهو أن يقول الرجل المرأته أرسلي إلى فالن فاستبضعي منه، ويعتزلها  االستبضاع:-1

  حتى يتبين حملها من غيره، وكانوا يفعلونه رغبة يف نجابة الولد.

 الصناعي يف الطب.ويلحق به تلقيح االستبضاع وسيأتي يف التلقيح 

على أنها زانية، فمن  اوهو أن تنصب المرأة على بابها راية تكون علمً  نكاح البغايا:-2

وا لهم القافة فألحقوا  ع  مع لها من زنا بها ود  أرادها دخل عليها، فإذا حملت ووضعت ج 

 الولد بالذي يرون، ثم دعي ابنه.

ن: نكاح- 3 نً  الِخد   ؤها يف السر.يط اوهو أن تتخذ المرأة ِخد 

وهو أن يجتمع رهط من الرجال على المرأة فيدخلون عليها وكلهم  الرهط: نكاح- 4

 يصيبها، فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم وألحقته بمن شاءت منهم، فيدعى ابنه.

 هو توقيت النكاح يف العقد بوقت معين كيوم شهر سنة ونحوه.و المتعة:-5

 ثناء سفره يف بلد معين فإذا ما عاد أنهى الزواج.أن يتزوج أوهو  الزواج السياحي:-6 

وهو عقد نكاح يف األوراق فقط لتحقيق مصالح قانونية رسمية كالحصول  الصوري:-7 

 لبلد معين، أو بعض الخدمات والميزات فقط.على الجنسية 

 اهلي إال أنه علن، وهو يف الغرب.وهو كزواج األخدان الج زواج الصداقة )فريند(:-8

 : وهو زواج وفق القانون المدين المخالف لنظام األسرة يف اإلسالم.الزواج المدين-9 
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 يف التعزير:/الباب األول: يف بناء األسرة:

 

 احملرمات يف النكاح:: املبحث الثاني

 المحرمات يف النكاح قسمان: قسم التحريم المؤبد، وقسم التحريم المؤقت.

 أربع عشرة امرأة، سبع يحرمن بالنسب وسبع بالسبب.  ايحرم تأبيًد 

 ، مهما كانت األحوال. اويقصد بالتأبيد عدم جواز نكاحهن أبًد 

 ولهذه الحرمة ثالثة أسباب: القرابة، والمصاهرة، والرضاع.

 . ويعبر عنهن بأصول اإلنسان.األم وأم األم وأم األب-1

 . ويعبر عنهن بفروع اإلنسان.البنت وبنت االبنالبنت وبنت -2

 م. ويعبر عنهن بفروع األبوين.األخت الشقيقة أو األخت ألب أو األخت أل-3

 بنت األخ الشقيق، وبنت األخ ألب وبنت األخ ألم.-4

 ألخت الشقيقة أو ألب أو ألم.بنت ا-5

بفروع الجدين من ن العمة وهي أخت األب، ومثلها عمة األب وعمة األم. ويعبر عنه-6

 جهة األب.

عنهن بفروع الجدين من  الخالة وهي أخت األم ومثلها خالة األم وخالة األب. ويعبر-7

 جهة األم.

 ڌ يئڍ :لقوله تعالى ؛وة ال يجوز نكاح واحدة منهن بحالفهؤالء النس

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 [.23]النساء:  ڑىئ

األم. ويعبر عنهن  زوجة الجد أب األب وزوجة الجد أب زوجة األب ومثلها-1

 ڄ ڄ ڄ ڦ يئڦلقوله تعالى:  وهذ التحريم ؛بزوجات األصول
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 يف التعزير:/ء األسرة:الباب األول: يف بنا

 

]النساء:  ڇىئ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

22.] 

لقوله ؛ ، وهكذا زوجات الفروعازوجة االبن، وزوجة ابن االبن، وابن البنت أيًض -2

 [.23]النساء:  ىئ ھ ھ ہ ہ يئہتعالى: 

أم الزوجة، ومثل أمها جميع أصولها من النساء كأم أم الزوجة؛ لقوله تعالى: -3

وهؤالء الثالثة يحرمن بمجرد العقد، سواء دخل  [.23]النساء:  گىئ يئگ

م أو لم يدخل.با ر  ح   لسبب الم 

بنت الزوجة وهي المسماة بالربيبة، فهي حرام على زوج أمها؛ لقوله تعالى: -4

]النساء:  ىئ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ يئڳ

وال يشترط يف التحريم أن تكون الربيبة تربَّت  يف حجر زوج أمها، وإنما ذكر قيد  [.23

الحجر لبيان الغالب. فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بها، 

 ڻ يئںلقوله تعالى: ؛ دخول، فإنه يجوز له نكاح ابنتهاكأن طلق األم، أو ماتت قبل ال

 [.23]النساء:  ہىئ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 يحرم على المرأة زوج أمها، وزوج ابنتها، وابن زوجها، وأبو زوجها.-5

 .ايحرم بالرضاع سبع نسوة، ذكر القرآن الكريم منهن اثنتين، وألحقت السنة بهن خمًس 

 أمها، وأم أمها، وأم أبيها. لحق بهااألم بالرضاع. وهي المرأة التي أرضعتك، وي-1

ع ت  من أمها أو رضعت أنت  :األخت بالرضاع-2 ض  وهي التي رضعت  من أمك أو ر 

لقوله  ؛أبيها، أو رضعت هي من زوجة أبيك وهي من امرأة واحدة، أو رضعت من زوجة

 [.23]النساء:  گىئ گ ک ک ک يئکتعالى: 
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 يف التعزير:/الباب األول: يف بناء األسرة:

 

 الرضاع.بنت األخ من -1

 بنت األخت من الرضاع.-2

 وهي التي رضعت مع أبيك. :ضاعالعمة من الر-3

 وهي التي رضعت مع أمك. :ن الرضاعالخالة م-4

 لها من الرضاع. اوهي التي رضعت من زوجتك، فيكون الرجل أبً  :البنت من الرضاع-5

هلل ال رسول اودليل تحريم هؤالء النساء من السنة حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت: ق

وحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما  .]ق[)إن الرضاعة تحرم ما تحرم الوالدة( : -ملسو هيلع هللا ىلص-

)إنها ال تحل لي، إنها ابنة أخي بنت حمزة رضي اهلل عنهما:  يف-ملسو هيلع هللا ىلص-قال: قال رسول اهلل 

  .]ق[ من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة مما يحرم من الرحم(

 عدة نساء يمكن تقسيمهن إلى نوعين: ايحرم تأقيتً 

 االجمع بين األختين، سواء كانتا من النسب أو من الرضاع، وسواء عقد عليهما معً -1

 [.23]النساء:  ےىئ ے ھ يئھلقوله تعالى:  ؛اأو متفرقً 

وبين المرأة وبنت أختها، أو بنت لجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ا-2

 بنت ابنها، أو بنت ابنتها. أخيها، أو

لما جاز له أن  اوالقاعدة هنا: أن الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرً 

قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  ؛يتزوج األخرى

أ ة   :-ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله ،]ق[ مرأة وخالتها()ال يجمع بين المرأة وعمتها وال بين ال ر  ح  ال م  ن ك   )ال  ت 

ل ى بِن ِت  ال ة  ع  ال  ال خ  ا، و  ال تِه  ل ى خ  أ ة  ع  ر  ال  ال م  ا، و  ل ى بِن ِت أ ِخيه  ة  ع  مَّ ال  ال ع  ا، و  تِه  مَّ ل ى ع  ع 

ى  ر  غ  ال  الصُّ ى، و  غ ر  ل ى الصُّ ى ع  ب ر  ح  ال ك  ن ك  ال  ت  ا، و  تِه  ى(أ خ  ب ر  ل ى ال ك    .]صحيح: د[ ع 
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 كما أجمع العلماء على هذا التحريم.

 ، وهي من مسائل اإلجماع.جمع بين خمس وما فوق من الحرائريحرم ال-3

 بالموت أو الطالق البائن أو انتهاء عدة الطالق الرجعي. بسبب الجمع ينتهي التحريم-4

 ژ ژ يئڈ؛ لقوله تعالى: زوجها حتى تنتهي العدة غيرلمعتدة يحرم تزوج ال-1

 [.235]البقرة:  ىئک ک ک ڑ ڑ

 يئىئ تعالى: صحيح؛ لقولهبنكاح حتى يطأها زوج غيره،  ايحرم تزوج من طلقها ثالثً -2

 [.230]البقرة:  ىئجب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی

-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل  عثمان أنيحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها؛ لحديث -3

، وال يخطب(: قال ح  ن ك  ن كِح  المحرم، وال ي    .]م[ )ال ي 

 ىئڌ ڍ ڍ ڇ يئڇيحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة؛ لقوله تعالى: -4

 [.221]البقرة: 

 ؛الكتابية، فيجوز له أن يتزوج بهاويحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إال -5

وقوله تعالى:  [،221]البقرة:  ىئڃ ڄ ڄ ڄ يئڄلقوله تعالى: 

 ني: فهن حل لكم.يع. [5]المائدة:  ۇئىئ وئ وئ ەئ ەئ ائ يئائ

يحرم على الحر المسلم أن يتزوج األمة المسلمة، إال إذا خاف على نفسه الزنى، ولم -6

يقدر على مهر الحرة، أو ثمن األمة، فيجوز حينئذ تزوج األمة المسلمة؛ لقوله تعالى: 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ يئڍ

 ۆ ۇ ۇ يئڭإلى قوله تعالى:  [25]النساء:  ىئک ک ک ک

 [.25: ]النساء ىئۆ
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 المبحث الثاين: يف الصداق وحقوق الزواج وواجباته، ووليمة العرس:/الباب األول: يف بناء األسرة:

 

يحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته؛ ألن العلماء أجمعوا على ذلك، وللمنافاة -7

 ا لها.بين كونها سيدته وكونه زوًج 

 عقد الملك أقوى من عقد النكاح. يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته؛ ألن-8

 الصور الثالث األخيرة انتهت؛ النتهاء ظاهرة العبودية.وهذه 

 ۈۈ ۆ ۆ يئۇلقد أباح اإلسالم نكاح الحرائر من أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: 

 ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 [.5]المائدة:  ۆئىئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 على جواز نكاح نساء أهل الكتاب. وقد أجمع العلماء

ويقصد بأهل الكتاب الذين يجوز نكاح نسائهم: أهل التوراة واإلنجيل؛ لقوله تعالى: 

 [.156]األنعام:  ۓىئ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ يئہ

 :يف الصداق وحقوق الزوا  وواجباته، ووليمة العرس: املبحث الثاني
 : الصداق:أولً 

 لغة: مأخوذ من الصدق خالف الكذب. الصداق:-

 هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته؛ بسبب عقد النكاح. وشرًعا:

 وال يجوز أن تدفع المرأة للرجل كما هو يف الهند؛ فإنه مخالف لألدلة من الكتاب والسنة.

 : المهر،اإلشعاره بصدق رغبة باذله يف النكاح، ويسمى أيًض  اوسمي الصداق صداقً 

ر. ق  لة، والع   والن ح 

يف مشروعية الصداق الكتاب والسنة واإلجماع، كما سيأتي بيانه يف الكالم على  األصل

 حكم الصداق.
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 أواًل: الصداق:/الباب األول: يف بناء األسرة:

 

ودل على هذا قوله  ؛مام العقد، وال يجوز إسقاطهيجب على الزوج دفع المال بمجرد ت

 ڤ ڤ يئڤوقوله تعالى:  [،4]النساء:  ىئہ ۀ ۀ يئڻتعالى: 

 ۀ ڻ ڻ يئڻوقوله تعالى:  ،[24]النساء:  ىئڦ ڦ ڦ ڤ

وحديث سهل بن  ،[236]البقرة:  ىئھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

مالي يف ): إين وهبت نفسي هلل ولرسوله، فقال: فقالت-ملسو هيلع هللا ىلص-: أتت امرأة النبي سعد قال

وحديث  ،]ق[ )أعطها ثوًبا ... الحديث(فقال رجل: زوجنيها، قال:  النساء من حاجة(،

على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران، فقال  رأى-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل  مالك أنأنس بن 

؟(، : -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي  ي م  ه  فقال: يا رسول اهلل تزوجت امرأة،  -: ما شأنك وما أمرك؟ يعني-)م 

  .[]ق)بارك اهلل لك، أولم ولو بشاة( فقال:  قال: وزن نواة من ذهب،)ما أصدقتها؟( فقال: 

 على مشروعية الصداق يف النكاح. وأجمع المسلمون

؛ اأو أجرة صح أن يكون صداقً  اال حد ألقل الصداق وال أكثره، فكل ما صح أن يكون ثمنً 

فأطلق [، 24]النساء:  ٿىئ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ يئٺلقوله تعالى: 

أة قال يف المر-ملسو هيلع هللا ىلص-ره بحد معين. ولحديث سهل بن سعد وفيه أن النبيالمال، ولم يقد

على جواز أقل ما يطلق عليه  فدل هذا .]ق[ حديد()أعطها، ولو خاتًما من الواهبة نفسها: 

 ٻ ٻ ٻ يئٱفقوله تعالى:  ؛اوأما الدليل على أنه يجوز ولو كان كثيرً  مال.

 [،20]النساء:  ىئڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 والقنطار المال الكثير.
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 أواًل: الصداق:/يف بناء األسرة: الباب األول:

 

 ؛حياة زوجية كريمةة شريفة، وبناء هي إظهار صدق رغبة الزوج يف معاشرة زوجته معاشر

لها من أن تتهيأ للزواج بما تحتاج إليه من  الها، وتمكينً  اللمرأة، وإكرامً  اكما أن فيه إعزازً 

 لباس ونفقات.

جعل اإلسالم الصداق على الزوج؛ رغبة منه يف صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها يف 

للرجل، وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي: يف أن الرجل  اتقدمه مهرً سبيل جمع المال الذي 

 هو المكلف بواجبات النفقة، دون المرأة.

الصداق ملك للزوجة وحدها، وال حق ألحد فيه من أوليائها، وإن كان لهم حق قبضه، 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ يئہإال أنهم يقبضونه لحسابها وملكها؛ لقوله تعالى: 

 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ يئڀوقوله تعالى: [، 4]النساء:  ىئۓ ۓ

 [.20]النساء:  ٿىئ ٺ

سمية من ت ايخل نكاًح  لم-ملسو هيلع هللا ىلص-يسن تسمية الصداق يف عقد الزواج وتحديده؛ ألن النبي 

 للخصومة والنزاع بين الزوجين. االمهر فيه، وألن يف تسميته دفعً 

مً  يكون مااًل  أن-1  ، مما يجوز تملكه وبيعه واالنتفاع به، فال يجوز بخمرا، مباًح امتقوَّ

 وخنزير ومال مغصوب يعلمانه.

، فال يصح بالمجهول كدار غير امعينً  امن الغرر، بأن يكون معلومً  اأن يكون سالمً -2

 ونحو ذلك. ، أو هذا العامامعينة، أو دابة مطلقة، أو ما يثمر شجره مطلقً 
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 أواًل: الصداق:/الباب األول: يف بناء األسرة:

 

، أو أجرة، من عين أو دين أو منفعة اوعلى هذا، يصح المهر بكل ما يصلح أن يكون ثمنً 

 معلومة.

يجوز تعجيل المهر وتأجيله، كله أو بعضه، حسب عرف الناس وعاداتهم، بشرط أال 

ن ذلك مظنة سقوط ا؛ ألجهالة فاحشة، وأال تكون المدة بعيدة جًد  يكون األجل مجهواًل 

 الصداق.

 أن تشترط مهًرا مؤخًرا لما بعد الفراق.يجوز و

 كل المهر يف األحوال التالية: يسقط 

األول: إذا أبرأت الزوجة زوجها من المهر كله قبل الدخول أو بعده، بشرط أن تكون  

 كاملة األهلية.

 الثاين: إذا خلعت المرأة زوجها على كل المهر قبل الدخول أو بعده. 

الثالث: إذا حدثت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي بسبب من جهة  

 الزوجة.

ا :-ملسو هيلع هللا ىلص- ومن األدلة على ذلك، قوله رِه  ِهيل  أ م  ِة ت س  أ  ر  ِن ال م  قِ  ،)ِمن ي م  ا( و  اِقه  د  ة  ص  لَّ

ن: البركة.  .]صحيح: حب، ك[ ق النساء، فإنه أنه قال:  عن عمرووالي م  د  )أال ال تغالوا يف ص 

، ما أصدق -ملسو هيلع هللا ىلص-لو كان مكرمة يف الدنيا أو تقوى عند اهلل، كان أوالكم بها رسول اهلل 

امرأة من نسائه، وال أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل

ت   وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة يف قلبه، وحتى ِلف   فيك يقول ك 

بة(  ل ق  الِقر   ةالقرب حبلفالمراد: تحملت ألجلك كل شيء حتى  .]صحيح: حم، د، ت، جه[ع 

-وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي اهلل عنها عن صداق رسول اهلل  ،الذي تعلق به
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 ثانًيا: الحقوق الزوجية:/الباب األول: يف بناء األسرة:

 

؟ قلت: ال أدري. قالت:ا؟ فقالت: اثنتي عشرة أوقية ون شًّ -ملسو هيلع هللا ىلص  . قالت: أتدري ما النشُّ

  .]م[ نصف أوقية.

   
ً
 احلقوق الزوجية:: اثاني

 ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين، وهي: اإذا وقع عقد النكاح صحيًح 

للزوجة على زوجها حقوق مالية كالصداق والنفقة، وحقوق معنوية غير مالية، كالعدل، 

 النحو التالي:تفصيل ذلك على وإحسان العشرة، وطيب المعاملة. و

 ىئہ ۀ ۀ يئڻوهو حق للزوجة على زوجها؛ لقوله تعالى:  المهر:-1

 ر ذلك من األدلة التي سبق ذكرها.وغي [،4]النساء: 

فيجب على الزوج تحصيلها للمرأة؛ لقوله تعالى:  النفقة والكسوة والسكنى:-2

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ يئھ

 ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱولقوله تعالى:  ،[233]البقرة:  ىئۈ ۈ

حكيم ولحديث  ،[34]النساء:  ىئٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

ها )أن تطعمقال: قلت يا رسول اهلل ما حق الزوجة؟ فقال:  بن معاوية القشيري عن أبيه

جابر رضي اهلل عنه  ولحديث ،[]صحيح: حم، د، كإذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت( 

  .]م[ وكسوتهن بالمعروف()ولهن عليكم رزقهن : وفيه-ملسو هيلع هللا ىلص-يف خطبة رسول اهلل 

 ؛للفتنة عنها اإعفاف الزوجة بالجماع؛ مراعاة لحقها ومصلحتها يف النكاح، ودفعً -3

 وقوله [،222]البقرة:  ىئۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ يئۓلعموم قوله تعالى: 

: -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  ،[223]البقرة:  ىئې ې ې ۉ ۉ ۅ يئۅتعالى: 

ع أحدكم صدقة(   يعني: الجماع.  .]م[)ويف ب ض 
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 ثانًيا: الحقوق الزوجية:/الباب األول: يف بناء األسرة:

 

عاشرتها، ومعاملتها بالمعروف؛ لقوله تعالى: -4  ىئ ۉې ۉ يئحسن م 

ن  الخلق مع زوجته رفيقً  ،[19]النساء:  س   اعلى ما يصدر منها، محسنً  ابها، صابرً  افيكون ح 

ِلِه( : -ملسو هيلع هللا ىلص-قال  ؛للظن بها م  أِل ه  ك  ي ر  م  خ  ك  ي ر     .]صحيح: ت، جه، مي، حب، مخ[)خ 

 يئگ :والنفقة، لمن كانت له أكثر من زوجة؛ لقوله تعالىالعدل بين نسائه يف المبيت -5

 تسع-ملسو هيلع هللا ىلص- للنبي كان): قال عنه اهلل رضي أنس وعن ،[3: النساء] ڳىئ ڳ ڳ گ

  .]م[ ...( تسع يف إال األولى المرأة إلى ينتهي ال بينهن قسم إذا فكان نسوة،

 ىئڻ ں يئںه سبحانه لقول عليه؛ حقها من أعظم زوجته على الزوج وحق

)لو كنت آمًرا أحًدا أن يسجد ألحد، ألمرت المرأة أن : -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقوله  [،228]البقرة: 

تسجد لزوجها، وال تؤدي المرأة حق اهلل عز وجل عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها 

   .]صحيح: جه، هق[عليها كله( 

 ومن حقوق الزوج على زوجته:

 ٿ ٿ ٺ يئٺحفظ سره وعدم إفشائه ألحد؛ لقوله تعالى: -1

 [.34]النساء:  ىئٹ ٿ ٿ

]النساء:  ٻىئ ٻ ٻ يئٱوجوب طاعته يف المعروف؛ لقوله تعالى: -2

34.] 

: -ملسو هيلع هللا ىلص-تمكينه من نفسها إذا دعاها إلى فراشه، ما لم يكن هناك مانع شرعي؛ لقوله -3

)إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها، لعنتها المالئكة 

  .]ق[حتى تصبح( 
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 ثانًيا: الحقوق الزوجية:/الباب األول: يف بناء األسرة:

 

 )كلكم راع وكلكم: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  ؛بيته وماله وأوالده وحسن تربيتهمالمحافظة على -4

له وقو .]ق[ مسؤول عن رعيته ... والمرأة راعية يف بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها(

طئن فرشكم أحًدا تكرهونه(  :-ملسو هيلع هللا ىلص-   .]م[)ولكم عليهن أن ال ي و 

)ال تؤذي امرأة : -ملسو هيلع هللا ىلص-المعاشرة بالمعروف، وحسن الخلق، وكف األذى عنه؛ لقوله -5

ل ِك اهلل، فإنما هو دخيل  ات  زوجها يف الدنيا إال قالت زوجته من الحور العين: ال تؤذيه ق 

 خيل: الضيف والنزيل.والد .]صحيح: حم، جه[يوشك أن يفارقك إلينا( 

خاصة حق االستمتاع، كرها حقوق مشتركة بين الزوجين، وأغلب الحقوق الماضي ذ

لصاحبه، وتحمل أذاه  وما يتبعه من حقوق، وكذا تحسين كل من الزوجين خلقه

ه  لبذله، وال يتبعه أذًى ومنًة؛ لقوله تعالى:  رَّ ت ك  ومعاشرته بالمعروف، فال يماطله بحقه وال ي 

 ڱ ڱ ڳ يئڳوقوله سبحانه وتعالى:  [،19]النساء:  ىئۉ يئۉ

ِلِه( : -ملسو هيلع هللا ىلص-وقول النبي  [،228]البقرة:  ىئڱ م  أِل ه  ك  ي ر  م  خ  ك  ي ر  ]صحيح: ت، جه، مي، )خ 

   .حب، مخ[

 يئۉكما يسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها؛ لقوله تعالى: 

 وئىئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ۉې

 [.19]النساء: 

ل  ب  : -ملسو هيلع هللا ىلص-يسن إعالن النكاح، وإظهاره، وإشاعته، والضرب عليه بالدف؛ لقوله  ي ن  )ف ص 

ت   و  اِم الصَّ ر  ال ح  ِل و  ال  فُّ  ،ال ح  الدُّ اِح( و  ويكون الضرب  .]صحيح: حم، ت، ن، جه[ فِي الن ك 

 ش يف القول، أو ما يخالف الشرع.بالدف للنساء دون الرجال، شرط أال يصحب ذلك فح

 العرس يدعى إليه الناس ويجمعون. الوليمة: طعام
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 ثانًيا: الحقوق الزوجية:/بناء األسرة:الباب األول: يف 

 

- قال له النبيتزوج امرأة ف عوف أنهويسنُّ عمل وليمة للنكاح؛ لحديث عبد الرحمن بن 

لِم  ولو بشاة(: -ملسو هيلع هللا ىلص  زينب رضي اهلل عنها بخبز ولحم( ىعل-ملسو هيلع هللا ىلص-)أولم النبي و .]ق[ )أو 

  .]خ[ بعض نسائه بمدين من شعير( على-ملسو هيلع هللا ىلص-)أولم النبيو .]ق[

)إذا دعي أحدكم إلى الوليمة : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقولهيجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب؛ 

  .]م[)من لم يجب الدعوة فقد عصى اهلل ورسوله(  :-ملسو هيلع هللا ىلص- وقوله  .]ق[فليأتها( 

 ؛ فال تجب إذا تكررت.تكون هي الوليمة األولى أن-1

 فال تجب إجابة دعوة الكافر. ؛اأن يكون الداعي مسلمً -2 

أو صاحب  االعصاة المجاهرين بالمعصية، وأال يكون ظالمً أن يكون الداعي من غير -3

 مال حرام.

 دعاه يف جمع فال تجب اإلجابة. أن تكون الدعوة معينة؛ فإن-4

مع يف جاه، يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب، فإن دعاه لخوف منه، أو ط أن-5

 فال تجب اإلجابة.

ط رجال بنساء، فإن وجد شيء من واختال ون يف الوليمة منكر، كخمر وغناءأال يك-6

)من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يقعدن على : -ملسو هيلع هللا ىلص- لقولهذلك فال تجب الدعوة؛ 

فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره  .]صحيح: حم[عليها الخمر(  مائدة يدار

)من رأى منكم منكًرا : -ملسو هيلع هللا ىلص- لقولهوجب عليه الحضور، وإجابة الدعوة، وإزالة المنكر؛ 

  .م[]فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان( 
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 المبحث الثالث: يف النفقات:/الباب األول: يف بناء األسرة:

 

 :يف النفقات :املبحث الثالث

النفقة لغة: مأخوذة من اإلنفاق، وهو يف األصل بمعنى اإلخراج والنفاد، وال يستعمل 

ون ه بالمعروف قوًتا، وكسوة، ومسكنًا، وشرًعا: كفا اإلنفاق إال يف الخير. ية من ي م 

 وتوابعها.

 نفقة اإلنسان على نفسه.-1

 نفقة الفروع على األصول.-2

 نفقة األصول على الفروع.-3

 نفقة الزوجة على الزوج.-4

يجب على المرء أن يبدأ يف اإلنفاق على نفسه إن قدر على ذلك؛ لحديث جابر قال: أعتق 

ذرة عبًدا له عن  ب ررجل من بني ع  -أن قال رسول اهلل  إلى- عتقه بموت سيده ق  ل  ع   أي-د 

ق عليها، فإن فضل شيء فألهلك، فإن فضل عن أهلك فيه: -ملسو هيلع هللا ىلص )ابدأ بنفسك فتصدَّ

  .]م[ (…شيء فلذي قرابتك 

 ۆ ۆ ۇ يئۇفيجب على الوالد وإن عال نفقة ولده وإن سفل؛ لقوله تعالى: 

فأوجب على الوالد نفقات رضاعة الولد، ولحديث  [.233]البقرة:  ىئۈ ۈ

يا رسول اهلل، إن أبا سفيان رجل شحيح،  عائشة رضي اهلل عنها أن هند بنت عتبة قالت:

ك )خذي ما يكفيوليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إال ما أخذت منه وهو ال يعلم، فقال: 

  .]ق[وولدك بالمعروف( 
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 المبحث الثالث: يف النفقات:/الباب األول: يف بناء األسرة:

 

 ىئڳ ڳ ڳ يئڳلقوله تعالى:  ؛فتجب نفقة الوالدين على ولدهما

ومن اإلحسان اإلنفاق  [،23]اإلسراء:  ۉىئ يئۅوقوله تعالى:  ،[15]لقمان: 

عليهما، بل إن ذلك من أعظم اإلحسان إلى الوالدين. ولحديث عائشة رضي اهلل عنها 

بِِه(  :-ملسو هيلع هللا ىلص-قالت: قال رسول اهلل  س  ه  ِمن  ك  ل د  إِنَّ و  بِِه، و  س  ل  ِمن  ك  ج  ل  الرَّ ا أ ك  ي ب  م  )إِنَّ أ ط 

رِو ب ِن عبد اهلل بن ولحديث  ،]صحيح: حم، ع، ك[ م  ت ى النَّبِيَّ  العاص:ع 
اًل أ  ج  -ملسو هيلع هللا ىلص-أ نَّ ر 

ا إِنَّ و  ل ًدا، و  و  ااًل و  ول  اهللِ، إِنَّ لِي م  س  ا ر  : ي  ال  ق  : ف  ال  الِي؟ ق  ت اج  م  ال ك  )لِِدي ي ح  م  أ ن ت  و 

ل وا ِمن   ك  ، ف  م  بِك  س  ي ِب ك  م  ِمن  أ ط  ك  د  ال  ، إِنَّ أ و  الِِدك  م   لِو  ِدك  ال  ِب أ و  س     .]صحيح: حم، د، جه[ (ك 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱتجب نفقة الزوجة على الزوج؛ لقوله تعالى: 

ولحديث جابر يف سياق  [،34]النساء:  ىئٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

-ولقوله  ،]ق[ )ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف(وفيه: -ملسو هيلع هللا ىلص-حجة النبي 

ولحديث عائشة المتقدم  ،فألهلك( شيء   ل  ض  )فإن ف  يف حديث جابر المتقدم: -ملسو هيلع هللا ىلص

  .]ق[ )خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف(لهند: -ملسو هيلع هللا ىلص-أيًضا، وفيه قوله 

 فيلزم الزوج نفقة زوجته قوًتا، وسكنى، وكسوة بما يصلح لمثلها.

 دة.ا رجعًيا، ما دامت يف العالقً وهذه النفقة تجب للزوجة التي يف عصمته، وكذا المطلقة ط

ه تعالى: لقول ؛النفقة وأما المطلقة البائن فال نفقة لها، وال سكنى، إال أن تكون حاماًل فلها

 [.6]الطالق:  ىئٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ يئڀ

: -ملسو هيلع هللا ىلص-يجب على من ملك بهيمة إطعامها، وسقيها، والقيام بشؤونها، ورعايتها؛ لقوله 

)دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها، فال هي أطعمتها، وال هي أرسلتها تأكل من خشاش 
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 المبحث الثالث: يف النفقات:/الباب األول: يف بناء األسرة:

 

فدل ذلك على وجوب النفقة على الحيوان المملوك؛ ألن  .]م[ األرض، حتى ماتت هزاًل(

 دخول المرأة النار كان بسبب ترك اإلنفاق على الهرة، ومثلها باقي الحيوانات المملوكة.

عن اإلنفاق عليها، أجبر على بيعها، أو تأجيرها، أو ذبحها إن  فإن عجز مالك البهيمة

 كانت مما يؤكل؛ ألن بقاءها يف ملكه مع عدم اإلنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته.

  



 : إنهاء العالقات الزوجية: يفالباب الثاني
 :: يف اخللعاملبحث األول

ع   ل   ين لباس لآلخر.من الزوج مأخوذ من خلع الثوب؛ ألن كاًل  لغة:الخ 

ة  تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها، بألفاظ مخصوصة. وشرًعا: ق  ر   ف 

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ يئۅالخلع مشروع؛ لقوله تعالى:  

ولحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت  [.229]البقرة:  ىئائ

، ولكني ق وال دينفقالت: يا رسول اهلل ثابت بن قيس ما أعتب عليه يف خل-ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

ين  عليه حديقته؟(، : -ملسو هيلع هللا ىلص-يف اإلسالم. فقال النبيأكره الكفر  د  ر  ت  قال قالت: نعم. ف)أ 

تكره وتكره الكفر هنا: أي  .]خ[ ليقة()اقبل الحديقة، وطلقها تط: -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل 

الوقوع يف كفران العشير، والتقصير يف حقه عليها وما يجب له، وذلك لشدة بغضها إياه، 

 ال لعيب عليه يف خلق وال دين.

 تتلخص أحكام الخلع يف اآلتي:

ة مالي، تفرضه الزوجض أن الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجين، وال يقع إال بعو-1

 للزوج.

 ال يقع من غير الزوجة الرشيدة؛ ألن غير الرشيدة ال تملك التصرف لنقص األهلية.-2

ن خالع الرجل امرأته ملكت المرأة بذلك أمر نفسها، ولم يبق للزوج عليها م إذا- 3

 سلطان، وال رجعة له عليها.
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 المبحث األول: يف الخلع:/الباب الثاين: يف إنهاء العالقات الزوجية:

 

عدتها من زوجها الذي خالعها، ال يلحق المخالعة طالق، أو ظهار، أو إيالء، أثناء -4

 ألنها تصير أجنبية عن زوجها.

يجوز الخلع يف الحيض والطهر الذي جامعها فيه؛ لعدم الضرر عليها بذلك، فإن اهلل -5

 قه، ولم يقيده بزمن دون زمن.سبحانه أطل

يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته ويمنعها حقوقها، حتى يضطرها إلى خلع نفسها؛ -6

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ يئڭ: لقوله تعالى

 [.19]النساء:  ىئۅ

يكره للمرأة ويحظر عليها مخالعة زوجها مع استقامة الحال ودون سبب يقتضيه، كأن -7

ي ئً  ايكون الزوج معيبً  ِقِه ولم تطق المرأة البقاء معه، أو كان س  ل  ِقِه، أو خاف ايف خ  ل  ت أال يف خ 

 تقيم حدود اهلل.

 ژ يئڈمن المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف. قال تعالى: 

 ىئڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

فهذه ثمرة النكاح، فإذا لم يتحقق هذا المعنى، فلم توجد المودة من الطرفين  [.21]الروم: 

ر العالج، فإن الزوج مأمور بتسريح  أو لم توجد من الزوج وحده، فساءت العشرة، وتعسَّ

فإذا  [.229]البقرة:  ىئھ ھ ھ ھ يئہالزوجة بإحسان؛ لقوله تعالى: 

ل ق زوجها، أو كرهت نقص وجدت المحبة من جانب الزوج دون الزوجة بأن كرهت  خ 

بترك حقه، فإنه يف هذه الحالة يباح للمرأة طلب فراقه على عوض  ادينه، أو خافت إثمً 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ يئۅتبذله له، وتفتدي به نفسها؛ لقوله تعالى: 

 [.229]البقرة:  ىئائ ائ ى
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 المبحث الثاين: الطالق والرجعة:/الباب الثاين: يف إنهاء العالقات الزوجية:

 

 :والرجعة : الطالقالثانياملبحث 
 :قأوًل: الطال

 ل ق ت الناقة إذا سرحت حيث شاءت.التخلية، يقال: ط  الطالق لغة: 

 : حل قيد النكاح أو بعضه.اوشرعً 

كثيرة  ااألصل يف الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، وقد شرع اهلل تعالى أحكامً 

ون مرعيَّة من جّمة يف الزواج الستمراره، وضمان بقائه. إال أن هذه اآلداب قد ال تك اوآدابً 

قبل الزوجين أو أحدهما، فيقع التنافر بينهما حتى ال يبقى مجال لْلصالح، فكان البد 

من تشريع أحكام تؤدي إلى حل عقدة الزواج على نحو ال تهدر فيه حقوق أحد الزوجين، 

 ايش قد باتت معدومة فيما بينهما.ما دامت أسباب التع

 ع.والطالق مشروع بالكتاب والسنة واإلجما

]البقرة:  ىئھ ھ ھ ھ ہ ہہ يئہفقد قال تعالى:  أما الكتاب:

ومن  .[1]الطالق:  ىئ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱوقال عز وجل:  [.229

-ملسو هيلع هللا ىلص-السنة: حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي 

جواز  وأجمع علماء األمة على .]ق[)ليراجعها، فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها( لعمر: 

 الطالق ومشروعيته.

للمشكالت الزوجية عند الحاجة إليه، وبخاصة عند عدم  شرع الطالق ألن فيه حاًل 

الوفاق، وحلول البغضاء التي ال يتمكن الزوجان معها من إقامة حدود اهلل، واستمرار 

 بذلك من محاسن الدين اإلسالمي. الحياة الزوجية، وهو
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 أواًل: الطالق:/الباب الثاين: يف إنهاء العالقات الزوجية:

 

يصح إيقاع الطالق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله، أو من وكيله، فال 

يقع طالق غير الزوج، وال الصبي، وال المجنون، وال السكران، وال المكره، وال الغضبان 

 ال يدري معه ما يقول. اشديًد  اغضبً 

، عند الضرورة والحاجة إليه؛ كسوء خلق المرأة ا، مباًح اجائزً األصل يف الطالق أن يكون 

وسوء عشرتها، ويكره من غير حاجة إليه؛ إلزالته النكاح المشتمل على المصالح 

 فاف نفسه، وطلب النسل، وغير ذلك.المندوب إليها: من إع

قد وويحرم الطالق يف بعض األحوال، كما سيأتي بيانه يف الكالم على الطالق البدعي، 

، اعلى الشخص؛ كما لو علم بفجور زوجته وتبين زناها، لئال يكون ديوثً  ايكون واجبً 

ل حِ  من غيره، وكذا لو كانت الزوجة غير مستقيمة يف دينها، كما لو كانت  اق به ولًد ولئال ت 

 ترك الصالة، ولم يستطع تقويمها.ت

 ألفاظ الطالق تنقسم إلى قسمين:و

وهي األلفاظ الموضوعة له، التي ال تحتمل غيره، وهي لفظ الطالق  ريحة:ألفاظ ص-1

ف منه، من فعل ماض، مثل: طلَّقتك، أو اسم فاعل، مثل: أنت طالق، أو اسم  وما تصرَّ

 مفعول، مثل: أنت مطلقة. فهذه األلفاظ تدل على إيقاع الطالق، دون الفعل المضارع أو

 األمر، مثل: تطلقين واطلقي.

وهي األلفاظ التي تحتمل الطالق وغيره، مثل قوله لزوجته: أنت خلية،  كنائية: ألفاظ-2

 لى غاربك، والحقي بأهلك، ونحوها.وبرية، وبائن، وحبلك ع

الطالق ولو  بها والفرق بين األلفاظ الصريحة وألفاظ الكناية يف الطالق: أن الصريحة يقع

)ثالث جدهن جد وهزلهن : -ملسو هيلع هللا ىلص-قوله ؛ لاأو مازًح  أو هازاًل  الم ينوه، سواء كان جادًّ 
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 أواًل: الطالق:/الباب الثاين: يف إنهاء العالقات الزوجية:

 

وأما الكناية فال يقع بها طالق،   .]حسن: د، ت، جه، ك[جد: النكاح، والطالق، والرجعة( 

إال إذا نواه نية مقارنة للفظه؛ ألن هذه األلفاظ تحتمل الطالق وغيره، فال يقع إال بنيته، إال 

 ل على أنه نواه، فال يصدق قوله.إذا وجدت قرينة تد

يعة لتعاليم الشر االطالق الذي أذن فيه الشارع، وهو الواقع طبقً  يقصد بطالق السنة:-

 إلسالمية، ويكون ذلك بأمرين:ا

 عدد الطالق.-1

 حال إيقاعه.-2 

فالسنة إذا اضطر الزوج إلى الطالق: أن يطلق طلقة واحدة يف طهر لم يجامعها فيه، 

 ٻ ٻ ٻ يئٱآخر حتى تنقضي عدتها؛ لقوله تعالى:  اويتركها فال يتبعها طالقً 

أي: يف الوقت الذي ي شرعن فيه يف استقبال العدة  [،1]الطالق:  پىئ پ ٻ

يف وهو الطهر، إذ زمن الحيض ال يحسب من العدة. قال ابن عمر وابن عباس وجماعة 

 .هذه اآلية: الطهر من غير جماع

  حكم طالق السنة: -

 ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱأجمع العلماء على أن طالق السنة واقع؛ لقوله تعالى: 

 أي يف زمن الطهر. [،1]الطالق:  پىئ پ

 هو الطالق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشارع، تعريفه:-

 بأحد أمرين:ويكون 

 عدد الطالق.-1

 إيقاعه. حال-2 
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عة:ثان/الباب الثاين: يف إنهاء العالقات الزوجية: ج   ًيا: الرَّ

 

ها رجعة، ولم تتخللبلفظ واحد، أو متفرقات  اطلقها ثالثً ي بأن العدد: الطالق البدعي يف

ِن ف؛ مع اإلثم على الزوج يحسب واحدةفإنه  :ع  ال  ، ق  بَّاس  ِد ) اب ِن ع  ه  ل ى ع  ق  ع  ان  الطَّال  ك 

وِل اهللِ  س  ِث -ملسو هيلع هللا ىلص-ر  ق  الثَّال  ، ط ال  ر  م  ِة ع  ف  ن ت ي ِن ِمن  ِخال  س  ر ، و  أ بِي ب ك  ر  ، و  م  ال  ع  ق  ًة، ف  اِحد  و 

ي   ل  ي ن اه  ع  ض  و  أ م  ل  ، ف  اة  ن  يِه أ 
م  فِ ان ت  ل ه  د  ك  ر  ق  ي أ م 

ل وا فِ ت ع ج  ِد اس  طَّاِب: إِنَّ النَّاس  ق  ، هِ ب ن  ال خ  م 

ي ِهم   ل  اه  ع  ض  أ م  اعتبارها ثالًثا إنما هو قانون ملزم من الخليفة عمر؛ بناًء على أنه ف .]م[( ف 

لح يف زمنه لترتدع الرعية، وليس مخالًفا ألمر الشارع، ولكن كان األمر فيه سعة، األص

فضيقه للمصلحة حتى أصبح أمًرا يشبه اإلجماع، واإلجماع القائم على المصلحة يتغير 

بتغيرها، واألصلح للناس اآلن إبقاؤها واحدة كما يف العهد النبوي؛ ألن الشرع متشوف 

 إلى بقاء النكاح.

أو نفساء، أو يف طهر جامعها  هو أن يطلقها وهي حائض :ق البدعي يف الوقتوالطال-

لق امرأته وهي حائض، لحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أنه ط؛ فيه، ولم يتبيَّن حملها

:  اب ن   قال .]ق[بمراجعتها -ملسو هيلع هللا ىلص-فأمره النبي ر  م  ة  )ع  ل يَّ بِت ط ِليق  ِسب ت  ع    .]خ[( ح 

إذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر، ثم إن الطالق، فيستحب مراجعتها من هذا و

نّي؛ ألن النبي هذا الطالقويقع  شاء طلقها، وإن شاء أمسكها. أمر ابن عمر -ملسو هيلع هللا ىلص-كالسُّ

نئذ تحسب هذه التطليقة بمراجعة زوجته، وال تكون الرجعة إال بعد وقوع الطالق، وحي

 مع اإلثم على الزوج. من طالقها

ا
ً
عة:: ثاني

ْ
ج
َّ
 الر

 لغة: المرة من الرجوع.  تعريفها

 غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطالق بدون عقد. ا: إعادة زوجته المطلقة طالقً اوشرعً 
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عة:/الباب الثاين: يف إنهاء العالقات الزوجية: ج   ثانًيا: الرَّ

 

 يئکدلَّ على مشروعية الرجعة الكتاب والسنة واإلجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: 

 ٻ ٻ يئٱوقوله تعالى:  ،[228]البقرة:  ىئڳ گ گ گ گ ک ک

 أي بالرجعة. [231]البقرة:  پىئ پ ٻ ٻ

)مره فليراجعها( : -ملسو هيلع هللا ىلص-فحديث ابن عمر الماضي ذكره، وقول النبي  وأما السنة:

 العدة. الثالث فإن له الرجعة يف وأجمع العلماء على أنَّ من طلق دون 

الحكمة من الرجعة إعطاء الزوج الفرصة إذا ندم على إيقاع الطالق وأراد  الحكمة منها: -

-وجلعز -أمامه، وهذا من رحمة اهلل  ااستئناف العشرة الزوجية، فيجد الباب مفتوًح 

 ولطفه بهم. بعباده

 تصح الرجعة بشروط، وهي:

للحر واثنتان  تاثالثة تطليقأن يكون الطالق دون العدد الذي يملكه الزوج، وهو -1

 غيره. اللعبد، فإن استوىف عدد الطالق ال تحل له حتى تنكح زوًج 

بها؛ ألن الرجعة ال تكون إال يف العدة وغير المدخول بها ال  أن تكون المطلقة مدخواًل -2

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ يئڇعدة عليها؛ لقوله تعالى: 

 [.49]األحزاب:  ىئگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

بغير عوض؛ ألن العوض يف الطالق جعل لتفتدي المرأة نفسها من أن يكون الطالق -3

  تحل إال بعقد جديد برضاها.الزوج، وال يحصل لها ذلك مع الرجعة، فال

، فال رجعة إذا طلق يف نكاح فاسد. فإذا لم يصح الزواج لم اأن يكون النكاح صحيًح -4

 .يصح الطالق، لم تصح الرجعة يصح الطالق؛ ألنه فرعه، وإذا لم
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عة:/الباب الثاين: يف إنهاء العالقات الزوجية: ج   ثانًيا: الرَّ

 

 [228]البقرة:  گىئ گ ک ک يئکأن تكون الرجعة يف العدة، لقوله تعالى: -5

 أي: يف العدة.

 تكون الرجعة منجزة، فال تصح معلقة؛ كقوله: إذا حصل كذا فقد راجعتك. أن-6

عدتها، وأمسكتها، تحصل الرجعة باللفظ، كقوله: راجعت امرأتي، ورددتها، وأ-1

عتها.  ورجَّ

 وتحصل بوطء الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها.-2

زوجة ما دامت يف العدة، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة  ارجعيً  االمطلقة طالقً -1

يطؤها، ومسكن، وعليها ما عليهن من لزوم المسكن، ولها أن تتزين له، ويخلو بها و

 ويرث كل منهما صاحبه.

 گ ک ک يئکال يشترط يف الرجعة رضا المرأة أو وليها، لقوله تعالى: -2

 [.228]البقرة:  ىئڳ گ گ گ

ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، وتعتد بثالث ِحي ض، فإذا طهرت الرجعية من -3

 الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها، بانت منه بينونة صغرى، فلم تحل له إال بعقد جديد

 وشاهدي عدل.بشروطه: من ولي 

 على ما بقي لها من عدد الطالق.تعود الرجعية، والبائن التي تزوجها زوجها، -4

، حرمت عليه، وبانت منه بينونة ااستوىف ما يملك من عدد الطالق فطلقها ثالثً  فإذا-5

 صحيح. يف نكاحكبرى، فال تحل له حتى يطأها زوج غيره، 
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 المبحث الثالث: فسخ النكاح:/الباب الثاين: يف إنهاء العالقات الزوجية:

 

 فسخ النكاح: :ثالثاملبحث ال

لسبب من إنهاء عقد الزواج؛ وشرًعا: الفسخ يف اللغة: الرفع، واإلزالة، وهو النقض، 

 األسباب اآلتية.

 وسيأتي الحديث عنه. :اللعان-1

، والسن، والعقل، فتفسخ بسبب الفجور يف الِدينوتكون الكفاءة  :عدم الكفاءة-2

بحيث ال تتحمل الزواج، والجنون، والعته، واألمراض  واختالف الدين، وصغر السن

النسب والحرف والفقر والغنى واللون والجنسية فهي من مجرد أما  النفسية، والسحر.

 أمور الجاهلية.

للمرأة الحّق بوضع الشروط يف عقد الزواج عند انعقاده، إاّل أّن  :عدم الوفاء بالشروط-3

ين، هما: شروط  لطالق ضّرتها،  امخالفة للشرع؛ كأن تضع شرطً هذه الشروط على نوع 

وحينها ال يتحّقق الشرط، ويحصل العقد، والنوع الثاين من الشروط ما ليس فيه إضرار 

أو مخالفة شرعية، وال ي خّل بمقصود العقد، فيلزم الزوج الوفاء به، كأن تشترط أن ال 

فر معه، ويجب الوفاء بالشرط، ي خرجها من دارها أو من بلدها، أو يتزّوج عليها، أو أن تسا

و لها الحّق يف طلب فسخ عقد النكاح عند القاضي إن لم ي ِف بما اشترطته عليه، فقد قال 

() :-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل  وج  ر  ت م  بِِه الف  ل  ل  ت ح  ا اس  وا بِِه م  وِط أ ن  ت وف  ر  قُّ الشُّ   .]خ[ أ ح 

حين تدخل المرأة يف اإلسالم، وكانت  الرفضيكون و :اإلسالم مع رفض تغيير الدين-4

قد تزّوجت من زوج كتابّي أو غير كتابّي، فلها أن تعرض عليه اإلسالم، فإن أبى اإلسالم 

ن أسلم أواًل   ، وكانت الزوجة كتابّية، فإنّ وقع التفريق بينهما، أّما يف حالة أّن الزوج كان م 

 اعتنق دينً يف حال لم تفريق بينهما العقد يستمّر ويدوم، وإن كانت غير كتابّية يحصل الت

 .اسماويًّ 



 414الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 الثالث: فسخ النكاح:المبحث /الباب الثاين: يف إنهاء العالقات الزوجية:

 

 وقد سبقت يف الحدود. :رّدة أحد الزوجين-5

ارّيتها، يف عرقلة الحياة الزوجية، واستمر ات عتبر العيوب الزوجية سببً  :العيوب الزوجية-6

وقد تكون هذه العيوب يف الزوج، أو الزوجة على حدٍّ سواء، وقد تصبح إمكانّية العيش 

 :ويترّتب على هذه العيوب أحكام فقهية، بيانها فيما يأتي ،اصعبً  االعيوب أمرً مع هذه 

رة،-أ نف  مثل: البرص، والخرس، والجنون، والجذام، والقروح  حصول العيوب الم 

ة، واألمراض الوراثيالسّيالة، والعيوب يف الفرج، واستطالق البول، والسّل، واإليدز، 

كم والبخر يف الفم، والريح المنكرة ، والشلل يف البدن، أو األعضاء، ونحو ذلك، والح 

سخ.  فيها على التخيير يف الف 

، أو قطع الخصية، والحكم فيها على بكالج حصول العيوب التي تمنع االستمتاع،-ب

سخ، إاّل أّن الحق يف الفسخ أنه يسقط يف حالة الرضا قبل العقد، أو بعد الدخول،  تخيير الف 

م يجوز للزوجة الفسخ، ويف هذه الحاالت يسقط حّقها يف المهر إذا ويف حالة الزوج العقي

 كان قبل الدخول، أّما بعد ذلك فلها الحّق فيه.

ويف هذه الحالة للزوجة أن تصبر عليه سنة، وبعدها يكون لها  يف الزوج، ةوجود العنّ -ت

مه، فإن رضيت سقط حّقها؛ سواء كان ذلك قبل  د  حّق االختيار يف فسخ عقد النكاح أو ع 

 الدخول أو بعده.

وهو فعل تتعّلق به حرمة المصاهرة، بحيث إذا وقع جماع من أحد  :طروء المحرمية-7

كم فسًخ إّن الفرقة تقع بينالزوجين بأصل اآلخر أو فرعه؛ ف ، اهما يف الحال، فيقع الح 

مة  حرَّ مات من المصاهرة، مثل أّم زوجته، فحينها تصبح الزوجة م  حرَّ وذلك كمن زنا بالم 

مة عليه، ومن أنواع الفسخ  حرَّ عليه، حتى وإن وقع من االبن على أّمه، صارت الزوجة م 

، كأن تكون أخًتا أو الرضاع محرمية الذي ال حاجة فيه إلى الرجوع إلى القاضي ثبوت  

لّي ثابت وفورّي، وي نهي عمًة أو خالًة أو بنت  أخت أو أخ من الرضاعة ؛ فهو ف سخ ج 

 الحياة الزوجية يف الحال.
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 المبحث الثالث: فسخ النكاح:/الباب الثاين: يف إنهاء العالقات الزوجية:

 

 : كأن يتزوج بكًرا فتأتي ثيًبا، ونحو ذلك فله الفسخ.الفسخ بسبب الغرر والغّش -8

 .الفسخ بسبب سجن أحد الزوجين سجنًا طوياًل -9

كما أّن اإلسالم نّظم أمور العالقة الزوجية بما يحفظ لها الوّد واالستمرار وأداء الواجبات 

وحفظ الحقوق؛ فإّن فسخ الرابطة الزوجية لألسباب التي سبق بيان موجباتها يترّتب عليه 

فقهية كثيرة تهدف إلى صون المجتمع من تبعات الفسخ، وبيان ذلك فيما  أحكام-اأيًض -

 يأتي:

من  اوالمصاهرة مأخوذة من الذوبان؛ فكال الزوجين يصبحان جزءً  حرمة المصاهرة:-1

ولهذا النَّسب  [،54]الفرقان: ىئۆئ ۆئ ۇئ يئ :منها، قال تعالى اعائلة اآلخر وفردً 

الزواج بأصول زوجته، أو زوجة أصله، أو زوجة أحكام بالنسبة إلى الزوج، كتحريم 

م عليه إاّل بعد الدخول بها، وي منع حتى بعد الفسخ، بشرط  فرعه، أّما فروع زوجته فال ت حرَّ

 الدخول بالزوجة.

طلَّقة، وعلى من مات عنها زوجها، وعلى من ف ِسخ عقد  العّدة:-2 تجب العّدة على الم 

 نكاحها.

لد بأبيه، ويف حال فقدان شرط من شروط العقد أو ركن من وهو إلحاق الو النَّسب:-3

، ث بت ن سب الولد إلى أبيه، اأركانه، ووجب فسخ النكاح بعد الدخول، وكان الزواج فاسًد 

 وهو الزوج؛ حماية للولد واألعراض والمجتمع.

إذا حصل الفسخ وتأّكد الدخول؛ ث ب ت المهر، أّما إذا كان قبل الدخول وكان  المهر:-4

وحصل فسخ؛ فال يثبت المهر، وتستحّق الزوجة نصف المهر إن كان الفسخ  االعقد فاسًد 

العنة، أو العيوب، وإن  لألسباب الطارئة من جهة الزوج؛ كاإلسالم، أو الرّدة، أو الم 

كانت الرّدة، أو اإلسالم، أو العيب بها؛ أي الزوجة، فإّن المهر يسقط، ويف حالة الشروط 

 بها يسقط المهر.التي يجب الوفاء 
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 المبحث الرابع: اإليالء:/الباب الثاين: يف إنهاء العالقات الزوجية:

 

 اإن التشابه بين فسخ عقد النكاح والطالق هو أّن كليهما قطع  للعالقة، إاّل أّن هناك فروقً 

 بين الفسخ والطالق، ومنها:

الفسخ قطع للعقد من أصله، أّما الطالق فهو أثر ألمر شرعّي وقع، وتثبت له األحكام -1

بنّية عل  .اأو رجعيًّ  ايه إن كان بائنً الشرعية الم 

طلَّقة الحّق يف نصف المهر، أّما يف -2 كم المهر بينهما قبل الدخول؛ فللم  اختالف ح 

 الفسخ فليس لها الحّق يف المهر.

كم الحق لعقد صحيح، أّما الفسخ فقد يكون الحقً -3 كم فاسد أو  االطالق ح  لح 

 صحيح.

 فال ينقص.الطالق ينقص بعدد الطلقات، أّما الفسخ -4

الطالق يختلف عن الفسخ من حيث أسبابه؛ فالطالق عادة ينشأ بعد الخالف وسوء -5

 .ج، ومنها ما يعود إلى الزوجةالعشرة، أّما الفسخ فله عّدة أسباب؛ منها ما يعود إلى الزو

 :اإليالء املبحث الرابع:

يمين، يقال: آلى فالن ي ولي إيالًء وأليَّة أي: أقسم. اإليالء لغة: مأخوذ من األليَّة بمعنى ال

 على ترك وطء-و قادر على الوطءوه-: أن يحلف زوج باهلل أو بصفة من صفاته اوشرعً 

 ، أو أكثر من أربعة أشهر.ازوجته يف قبلها أبًد 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ يئٺقوله تعالى:  دليله: -

 [.227 ،226]البقرة:  ڃىئ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ

يرجى برؤه، أن يكون من زوج يمكنه الوطء، فال يصح من عاجز عن الوطء لمرض ال -1

 أو شلل، أو جّب كامل.
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 المبحث الرابع: اإليالء:/الباب الثاين: يف إنهاء العالقات الزوجية:

 

 صفة من صفاته، ال بطالق أو نذر. أن يحلف باهلل أو-2

 ى ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر.أن يحلف عل-3

بل أن يحلف -4  .-الفرج-على ترك الوطء يف الق 

فال يصح اإليالء ، المرأة المتعذر وطؤهاأن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها، أما -5

 منها.

اإليالء محرم يف اإلسالم؛ ألنه يمين على ترك واجب، فإذا أقسم الزوج على عدم جماع 

، فإن حصل منه  ازوجته أبًد  وتكفير عن يمينه  وطء لهاأو أكثر من أربعة أشهر فهو مول 

األربعة أشهر فقد فاء، أي: رجع إلى فعل ما تركه، واهلل يغفر له ما حصل منه، قبل انتهاء 

 إن الحاكم يأمره بأحد أمرين:وان أبى أن يطأ بعد مضي المدة، وطلبت المرأة ذلك منه، ف

 وطء زوجته، ويكفر عن اليمين.الرجوع عن يمينه و-1

 تمسك بيمينه.أو الطالق، إن أبى إال ال-2

السابقين فإن القاضي يطلق عليه، أو يفسخ؛ ألنه يقوم مقام المولي فإن رفض األمرين 

انقضت مدة اإليالء، وبأحد الزوجين عذر أما إذا عند امتناعه، والطالق تدخله النيابة. 

يمنع الجماع، أمر الزوج أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتك؛ ألن القصد بالفيئة 

ك  ما قصده من اإلضرار بها.   ت ر 

ن  ترك وطء زوجته إضرارً  بالمولي يف هذه األحكام لحقوي   - بها بال يمين، أكثر من  ام 

 أربعة أشهر، وهو غير معذور.

 .اإليالء من كل زوج يصح طالقه ينعقد-1

لظلم ل إزالة-الطالقبأمر المولي بالوطء أو -يف هذا التشريع الحكيم من اهلل سبحانه -2

 الجاهلية من إطالة مدة اإليالء. والضرر عن المرأة، وإبطال لما كانوا عليه يف
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 المبحث الخامس: الظهار:/لزوجية:الباب الثاين: يف إنهاء العالقات ا

 

ال ينعقد اإليالء من مجنون، ومغمى عليه؛ لعدم تصورهما ما يقوالن، فالقصد معدوم -3

 منهما.

 :الظهار :املبحث اخلامس

ب ه الرجل زوجته يف الحرمة بإحدى  وشرًعا:الظهار لغة: مأخوذ من الظهر.   أن ي ش 

محارمه، بنسب، أو رضاع أو مصاهرة، أو ببعضها، فيقول الرجل إذا أراد االمتناع عن 

االستمتاع بزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، أو أختي أو غيرهما، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر 

 من امرأته.

 يئڄإلى قوله تعالى:  ىئ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ يئ :الظهار حرام؛ لقوله تعالى

يف الجاهلية، فلما  اوكان الظهار طالقً  [.2]المجادلة:  ىئڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 على عباده. امكفرة؛ رحمة من اهلل سبحانه وتيسيرً  اجاء اإلسالم أنكره واعتبره يمينً 

بجماع ودواعيه، -المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما باآلخر  ىفيحرم عل

 ڍ ڇ يئڇقبل التكفير؛ لقوله تعالى: -ا دون الفرجقبلة، واالستمتاع بمكال

وقال  [.3]المجادلة:  ىئڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

ر  اهلل  )للمظاهر: -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي ا أ م  ع ل  م  ف  تَّى ت  ا ح  ب ه  ر  ق  ( ال  ت  لَّ ج  زَّ و     .]صحيح: ت، ن، ك، مخ[ ع 

 لظهار مرتبة على النحو اآلتي:كفارة ا

 ولم تعد موجودة. مؤمنة، سليمة من العيوب.عتق رقبة -أ

ل بين يفص فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها، صام شهرين قمريين متتابعين، ال-ب

الشهرين إال بصوم واجب كصوم رمضان، أو إفطار واجب كاإلفطار للعيد وأيام 

 شريق، واإلفطار للمرض والسفر.الت
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 المبحث السادس: اللعان:/الباب الثاين: يف إنهاء العالقات الزوجية:

 

 لكل مسكين مد من البر، أو نصف صاع افإن لم يستطع الصوم، فيطعم ستين مسكينً -ج

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ يئڇمن غيره، من قوت البلد؛ لقوله تعالى: 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 [.4،3: المجادلة] ڭىئ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ھے ھ ھ ھ

عتق ب-ملسو هيلع هللا ىلص-النبيامرأته عليه كظهر أمه أمره سلمة بن صخر البياضي لما جعل  ولحديث

، ن، ]صحيح: حم، د، ت .رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فاإلطعام

ر كان آثمً  .مي، هق[ ، وال تلزمه إال كفارة واحدة، اعاصيً  افإن جامع المظاهر قبل أن يكف 

ر، وتحريم زوجته عليه باق أيًض  ف   ر.ى يكف  ا حتوتبقى الكفارة معلقة يف ذمته حتى ي ك 

 :اللعان :املبحث السادس

، مأخ ن   وذ من اللعن وهو الطرد واإلبعاد.اللعان لغة: مصدر الع 

: شهادات مؤكدات باأليمان، مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة اوشرعً 

ي  م  الزوجة، قائمة مقام حد القذف يف حق الزوج، ومقام حد الزنى يف حق الزوجة. وس 

اللعان بذلك؛ لقول الرجل يف الخامسة: أن لعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبين، وألن 

 .اأحدهما كاذب ال محالة، فيكون ملعونً 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے يئھ يستدل على تشريع اللعان بقوله تعالى:

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

 سعد أنوبحديث سهل بن  [.9- 6]النور:  یىئ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

وجد مع  : يا رسول اهلل، أرأيت رجاًل فقال-ملسو هيلع هللا ىلص-من األنصار جاء إلى رسول اهلل  رجاًل 
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 المبحث السادس: اللعان:/الباب الثاين: يف إنهاء العالقات الزوجية:

 

أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل اهلل يف شأنه ما ذكر يف القرآن من أمر المتالعنين.  امرأته رجاًل 

 د.ل: فتالعنا يف المسجد وأنا شاهقا)قد قضى اهلل فيك ويف امرأتك( : -ملسو هيلع هللا ىلص-فقال النبي 

  .]ق[ .-ملسو هيلع هللا ىلص-ويف رواية: فتالعنا، وأنا مع الناس عند رسول اهلل 

والحكمة من مشروعية اللعان للزوج: أالّ يلحقه العار بزناها، ويفسد فراشه، ولئال يلحقه 

إقامة البينة عليها يف الغالب، وهي ال تقر بجريمتها، وقوله غير  ولد غيره، وهو ال يمكنه

 يف تشريع اللعان؛ حاًل  سوى حلفهما بأغلظ األيمان، فكان مقبول عليها، فلم يبق

نت  المشكلته، وإزالة للحرج، ودرءً  ك  لحد القذف عنه، ولما لم يكن له شاهد إال نفسه م 

وإال وجب عليها الحد. له، تدرأ بها الحد عنها، المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مث

الزوج عن األيمان وجب عليه حد القذف، وإن نكلت هي بعد حلفه صارت  وإن نكل

 ض لها، ويقام عليها الحد حينئذ.أيمانه مع نكولها ب ي ن ًة قوية، ال معار

 [.6لنور: ]ا ےىئ ے يئھتعالى:  لقوله، ن مكلفينأن يكون بين زوجي-1

 أو: رأيتك تزنين، أو: زنيت. يقذف الرجل امرأته بالزنى، كقوله: يا زانية، أن-2

ب  المرأة الرجل يف قذفه هذا، ويستمر تك-3 ذ   ذيبها له إلى انقضاء اللعان.أن ت ك 

 أن يتم اللعان بحكم حاكم.-4

ع من الناس: أشهد باهلل إين لمن صفة اللعان: أن يقول الزوج عند الحاكم أمام  م  ج 

الصادقين فيما رميت به زوجتي فالنة من الزنى، يقول ذلك أربع مرات، ويشير إليها إن 

يها إن كانت غائبة بما تتميز به. ثم يزيد يف الشهادة الخامسة  بعد -كانت حاضرة، ويسم 

ثم تقول  ذبين.الكا : وعليَّ لعنة اهلل، إن كنت من-أن يعظه الحاكم ويحذره من الكذب

المرأة أربع مرات: أشهد باهلل لقد كذب فيما رماين به من الزنى، ثم تزيد يف الشهادة 



 421الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث السادس: اللعان:/الباب الثاين: يف إنهاء العالقات الزوجية:

 

 ے يئھلقوله تعالى: ؛ وذلك اهلل عليها إن كان من الصادقين غضب الخامسة: وأنَّ 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

]النور:  یىئ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

6-9.] 

 ان فإنه يترتب عليه ما يأتي:إذا تم اللع  

 سقوط حد القذف عن الزوج.-1

ولو لم يفرق الحاكم  ،امؤبًد  اثبوت الفرقة بين الزوجين، وتحريمها عليه تحريمً -2

 بينهما.

ه صراحة يف اللعان، -3 ر  ي  الولد ِذك  ف  ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة، ويتطلب ن 

حديث . ل"أشهد باهلل إين لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى، وما هذا بولدي"كقوله: 

العن بين رجل وامرأته ففرق بينهما، وألحق -ملسو هيلع هللا ىلص-ابن عمر رضي اهلل عنهما: أن النبي 

  .]ق[. الولد بالمرأة

؛ فإن نكولها عن األيمان مع اوجوب حد الزنى على المرأة، إال أن تالعن هي أيًض -4

 أيمانه بينة  قوية، توجب إقامة الحد عليها.

  



 من أحكام إنهاء العالقات الزوجية ما يرتتب علىفي :الباب الثالث
 :وحقوق

 الطالق: متعةاملبحث األول: 

يدفعه الرجل لمطلقته التي فارقها، بسبب إيحاشه إياها  هي: اسم لمال   متعة الطالق-

 ا.لها فيها غالبً  بفرقة ال يد  

 ک ڑ ژڑ ژ يئڈقال تعالى: وهي مشروعة لكل مطلقة، -

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ يئھوقال تعالى:  .[241البقرة:] ىئ ک

 .[28:]األحزاب ۆىئ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

إلى أحوال الزوج المالية مع مراعاة العرف، أما حال الزوج  متعة الطالق يرجع يف تقدير

وأما  .[263:]البقرة ڭىئ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ يئےفلقوله سبحانه: 

 ک ڑ ژڑ ژ يئڈاعتبار العرف فألن اهلل سبحانه يقول: 

 .[241البقرة:] کىئ

فإن حدث خالف ومشاحة  ومن الممكن أن يتم التراضي على المتعة بين الطرفين،

 .فليرفعا األمر إلى القاضي ليفصل فيه

فالعمل عليه، وتسقط المتعة،  ر، فإن كان هناك مهر مؤخرؤخوالمتعة إذا لم يكن مهر م

 إال ان يتراضيا على خالفه فال حرج.
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 المبحث الثاين: العدة:/إنهاء العالقات الزوجية من أحكام وحقوق:الباب الثالث: فيما يترتب على 

 

 : العدة:ثانياملبحث ال

ة  لغة: دًّ  الِعدَّ ، ع  دُّ دَّ ي ع  د واإلحصاء؛ الشتمالها ااسم مصدر من ع  د  ، وهي مأخوذة من الع 

 عليه من األقراء واألشهر.

 اأكًد على زوج، أو ت اهلل عز وجل، أو تفجعً  ااسم لمدة معينة تتربصها المرأة؛ تعبًد  وشرًعا:

وال يؤثر على استكمال العدة القطع بخلو الرحم من الحمل عن طريق  من براءة رحم.

 الطب؛ لكونها تعبدية.

 والعدة من آثار الطالق، أو الوفاة.

 يتها: الكتاب، والسنة، واإلجماع.األصل يف وجوب العدة ومشروع

وقوله  [.228]البقرة:  ىئچ چ چ ڃ يئڃفقوله تعالى:  أما الكتاب:

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ يئۈ :تعالى

وقوله [. 4]الطالق:  ىئوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې

 ىئڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱ تعالى:

 [.234]البقرة: 

ة  ف وأما السنة: م  ر  خ  ِر ب ِن م  و  ِن الِمس  ت  ) :ع  ِميَّة  ن ِفس  ل  ة  األ س  ب ي ع  د  -ولدت-أ نَّ س  اةِ  ب ع  ف   و 

ِت النَّبِيَّ  اء  ، ف ج 
ي ال  ا بِل  ِجه  و  ت  -ملسو هيلع هللا ىلص-ز  ح  ن ك  ا ف  أ ِذن  ل ه  ، ف  ن كِح  ت ه  أ ن  ت  ن  ت أ ذ  اس  غير و .]ق[( ، ف 

 ذلك من األحاديث.

: االحكمة من ذلك: استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئال يحصل اختالط األنساب. وأيًض 

ط ل ق ليراجع نفسه إذا ندم، وكان طالقه رجعيً  انة : صيا. وأيًض اإتاحة الفرصة للزوج الم 

م  أخرى ال نعلمها. حق الحمل إذا كانت المفارقة عن حمل.  وِحك 
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 المبحث الثاين: العدة:/الباب الثالث: فيما يترتب على إنهاء العالقات الزوجية من أحكام وحقوق:

 

 أة إلى قسمين:تنقسم عدة المر

 عدة وفاة.-1

 راق.عدة فِ - 2 

 هي عدة تجب على من مات عنها زوجها، وال يخلو الحال فيها من أمرين: 

فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة زوجها؛ لقوله  أن تكون حاماًل:-1

سبيعة ولحديث  [.4]الطالق:  ىئوئ وئ ەئ ەئ ائ يئائتعالى: 

 السابق.األسلمية 

سواء أدخل  افعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذه تعتد مطلقً  :لتكون غير حامأن -2

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱبها الزوج، أم لم يدخل. لعموم قوله تعالى: 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ

 يرد ما يخصص هذه اآلية.ولم [، 234]البقرة:  ڤىئ ڤ ٹ ٹ ٹٹ

هي العدة التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ، أو طالق، أو خلع بعد الوطء، 

 وال يخلو الحال فيها من أمور:

 ائ يئائفعدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى:  :أن تكون حاماًل -1

 [.4]الطالق:  ىئوئ وئ ەئ ەئ

فعدتها بمرور ثالثة أطهار بعد الفراق؛  وهي من ذوات الحيض: حاملأن تكون غير -2

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ يئڃلقوله تعالى: 

 [.228]البقرة:  ىئڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
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 المبحث الثاين: العدة:/الباب الثالث: فيما يترتب على إنهاء العالقات الزوجية من أحكام وحقوق:

 

ة فعدتها تنتهي بمرور ثالث ال ترى الحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة لكبر سن:أن -3

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ يئۈأشهر على فراقها. لقوله تعالى: 

 [.4]الطالق:  ىئى ې ې ې ې ۉ

إذا فارق الزوج زوجته بفسخ أو طالق قبل الدخول بها فال عدة عليها؛ لقوله تعالى: 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ يئڇ

 [.49]األحزاب:  ڳىئ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک

 رأهل العلم، وذك وال فرق بين الزوجات المؤمنات، والكتابيات، يف هذا الحكم باتفاق

 المؤمنات هنا من باب التغليب.

 خلو الحال من أمرين:إذا كانت المرأة معتدة من زوجها عدة طالق، فال ي    

 أن يكون طالقها رجعًيا. -

 أن يكون طالقها بائنًا. -

 لمعتدة من طالق رجعي ما يلي:يترتب ل

1 -.  وجوب السكنى لها مع الزوج إذا لم يكن هناك مانع  شرعي 

 ا من مؤنة، وكسوة، وغير ذلك.وجوب النفقة له-2

 ٻ ٻ يئٱيجب عليها مالزمة السكن وال تفارقه إال لضرورة؛ لقوله تعالى: -3

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ يئٺولقوله تعالى:  [،6]الطالق:  پىئ ٻ ٻ

 [.1]الطالق:  ىئٹ ٹ ٹ ٹ
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 المبحث الثاين: العدة:/: فيما يترتب على إنهاء العالقات الزوجية من أحكام وحقوق:الباب الثالث

 

يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال؛ إذ هي حبيسة على زوجها، فهي يف حكم -4

 [.228]البقرة:  ىئڳ گ گ گ گ ک ک يئکالزوجة؛ لقوله تعالى: 

 وال يخلو الحال فيها من أمرين:

 إما أن تكون حاماًل.-

 وإما أن تكون غير حامل. -

 فيترتب لها ما يلي:

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱوجوب السكنى على الزوج؛ لقوله تعالى: -1

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ پ پ

 [.1]الطالق:  ىئٹ ٹ

 [.6]الطالق:  ىئٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ يئڀالنفقة؛ لقوله تعالى: -2

 يئٺمالزمة البيت الذي تعتد فيه، وعدم الخروج منه إال لحاجة؛ لقوله تعالى: -3

قال: ودليل خروجها لحاجة: حديث جابر  [.1]الطالق:  ٿىئ ٿ ٿ ٺ ٺ

ل قت خا دَّ نخلهاط  ، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت -هقطع ثمرأي ت-لتي، فأرادت أن ت ج 

ي نخلك، ، فقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-النبيَّ  د  ّدقي، أو تفعلي )بلى اخرجي، فج  فإنك عسى أن ت ص 

  .]م[ معروًفا(

يثبت لها ما يثبت للحامل إال النفقة، وما يتبعها كالملبس فال يثبت  إن كانت غير حامل

لها؛ لحديث فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها، 

اِماًل( لها:  قال-ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبي  ونِي ح  ة  ل ِك إاِلَّ أ ن  ت ك  ق  ف     .، ن، هق[صحيح: د])ال  ن 

 .، ولألجانبالمعدة بطالق بائن يجوز لها أن تتزين إال لمطلقها-
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 المبحث الثالث: اإلحداد:/الباب الثالث: فيما يترتب على إنهاء العالقات الزوجية من أحكام وحقوق:

 

 وفاة زوجها األحكام التالية:يلزم المعتدة من      

؛ اأو معارً  افيه، ولو مؤجرً يجب عليها أن تعتد يف المنزل الذي مات فيه زوجها، وهي -1

ب ل غ  بنت مالك:  للفريعة-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله  تَّى ي  ِجِك ح  و  ي  ز  يِه ن ع 
اء  فِ ي ب ي تِِك الَِّذي ج 

ثِي فِ ك  )ام 

ه   ل  وال يجوز تحولها إلى غيره إال لعذر، كأن تخاف على نفسها  .]صحيح: جه[( ال كِت اب  أ ج 

 ز لها التحول حيث شاءت؛ للضرورة.ك، فيجوأو لغير ذل االبقاء فيه، أو تحول عنه قهرً 

مالزمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة. ويجوز لها الخروج من -2

ال يف الليل؛ ألن الليل مظنة الفساد، فال تخرج فيه من غير ضرورة،  ابيتها لحوائجها نهارً 

 نة قضاء الحاجات.بخالف النهار فإنه مظ

على زوجها مدة العدة، وسيأتي الكالم على أحكام اإلحداد  يجب عليها اإلحداد-3

 .تفصياًل 

 لنفقة، النتهاء الزوجية بالموت.ليس لها ا-4

 اإلحداد:: املبحث الثالث 

، إذا تركت المرأة ا ِحد   لزينة والطيب.اإلحداد لغة: االمتناع، يقال: حاد  وم 

ب  فيها، ويدعو إلى جماعها.هو ترك المرأة الزينة ، والطيب، وغير ذلك مما ي ر   وشرًعا:  غ 

-ملسو هيلع هللا ىلص-اإلحداد واجب على المرأة المتوىف عنها؛ لحديث أم حبيبة رضي اهلل عنها أن النبي 

ِم اآلِخرِ، أ ن  : قال الي و   و 
ِمن  بِاهللِ  ت ؤ 

ة  أ  ر  م 
ِ
ل ى )ال  ي ِحلُّ ال ، إاِلَّ ع 

ق  ث ال ث  و   ف 
ي ت  ل ى م  ِحدَّ ع  ت 

ًرا(  ش  ع  ر  و  ه  ة  أ ش  ب ع  ي ِه أ ر  ل  ا ت ِحدُّ ع  ه  إِنَّ ، ف  ج  و  وحديث أم عطية األنصارية رضي اهلل  .]ق[ز 

)كنا ن نهى أن نحد على ميت فوق ثالث، إال على زوج أربعة أشهر وعشًرا، عنها قالت: 
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 رضاع:المبحث الرابع: ال/الباب الثالث: فيما يترتب على إنهاء العالقات الزوجية من أحكام وحقوق:

 

ب  ص  زله ثم يصبغ غما  أي–وال نكتحل، وال نتطيب، وال نلبس ثوًبا مصبوًغا إال ثوب ع 

  .]ق[ (الحديث ...- ينسج

المنع عن مظاهر الزينة والطيب، فتمنع من لبس الثياب ذات األلوان الزاهية، وال -1

-لقوله؛ من األصباغ اأو غيرهما، وال تستعمل شيئً أو فضة  اتكتحل، وال تلبس الحلي ذهبً 

ال  ): ملسو هيلع هللا ىلص ، و  ِليَّ ال  ال ح  ة ، و  ق  شَّ م  ال  ال م  ر  ِمن  الث ي اِب، و  ف  ع ص  ب س  ال م  ل  ا ال  ت  ه  ج  و  ا ز  ن ه  فَّى ع  ت و  ال م 

ت ِحل   ال  ت ك  ، و  ت ِضب   ليل.قاألنصارية المتقدم قبل ولحديث أم عطية  .]صحيح: د، ن[ (ت خ 

 بخالف المنظفات فيجوز، ويغتفر ما فيها من رائح عطرية.

ريعة بنت اجةالذي تعتد فيه وال تخرج إال لحوجوب مالزمتها بيتها -2 ؛ لحديث الف 

 أما الضرورات فيرخص لها من باب األولى. مالك رضي اهلل عنها الماضي ذكره.

 :الرضاع: املبحث الرابع

 : مص اللبن من الثدي، أو شربه.-ابفتح الراء ويجوز كسره-الرضاع لغة 

 ثاب عن حمل، أو شربه أو نحوه. ا: هو مص طفل دون الحولين لبنً اوشرعً 

 ولقوله [.6]الطالق:  ڄىئ ڄ ڦ ڦ يئڦالرضاع مشروع؛ لقوله تعالى: و -

 [.233]البقرة:  يئىئ ىئ مئ حئ جئ ی ی يئی تعالى:

 المحرمية، وإباحة الخلوة والنظر.حكم الرضاع حكم النسب يف تحريم النكاح، وثبوت 

 جب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه.فهو مو

 والدليل على التحريم بالرضاع: الكتاب، والسنة، واإلجماع.

 گ ک ک ک يئکفقوله تعالى:  أما الكتاب:

 النساء. سياق بيان المحرمات من وذلك يف .[23]النساء:  گىئ
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 المبحث الرابع: الرضاع:/الباب الثالث: فيما يترتب على إنهاء العالقات الزوجية من أحكام وحقوق:

 

)إن الرضاعة : -ملسو هيلع هللا ىلص-فحديث عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل  وأما السنة:

م ما تحرم الوالدة(  ر  -وحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل  .]ق[ت ح 

)إنها ال تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يف بنت حمزة: -ملسو هيلع هللا ىلص

  .]ق[ يحرم من الرحم(

 فقد أجمع علماء األمة على التحريم بالرضاع. وأما اإلجماع:

 ا للتحريم، إال بشرطين وهما:للقرابة، وناشرً  اال يعد الرضاع موجبً     

أن يكون اإلرضاع خالل السنتين األوليين من عمر الرضيع، فال يؤثر الرضاع بعد -1

 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ يئھالسنتين؛ لقوله تعالى: 

ولحديث أم  [.14]لقمان:  ڇىئ ڇ يئڇ مع قوله تعالى:[، 233]البقرة:  ىئڭ

 ق  ت  )ال يحرم من الرضاعة إال ما ف  : -ملسو هيلع هللا ىلص-سلمة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل 

ومعنى فتق األمعاء: وصل إليها  .]صحيح: ت[ األمعاء يف الثدي، وكان قبل الفطام(

المحرم هو ما كان يف الصغر، وقام مقام الغذاء، وذلك حيث يكون ووسعها؛ فالرضاع 

 حمه.فيسدُّ اللبن جوعه وينبت ل الرضيع طفاًل 

أن ترضعه خمس رضعات مشبعات فأكثر؛ لحديث عائشة رضي اهلل عنها قالت: -2

من، ثم نسخن بخمس  ر  )كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات ي ح 

وهذا مما نسخت  .]م[ وهن فيما يقرأ من القرآن(-ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل معلومات، فتويف رسول 

 تالوته وبقي حكمه.

ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع، كأن يقطر يف فمه، أو يشربه يف إناء 

 ونحوه، فحكمه حكم الرضاع، بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات.

 اشئة بسبب الرضاع حكمان، وهما:يترتب على القرابة الن   
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 المبحث الخامس: الحضانة:/الباب الثالث: فيما يترتب على إنهاء العالقات الزوجية من أحكام وحقوق:

 

 حكم يتعلق بالحرمة.-1

 حكم يتعلق بالحل.-2

ب؛ مثل ما لقرابة النس فإنَّ اإلرضاع له من التأثير يف حرمة النكاح أما ما يتعلق بالحرمة:

 سفلت، وأختك ألبويك أو ألحدهما، فأمك من الرضاع وان علت، وبنتك وإن

 اءت عن طريق الرضاع.قرابة التي جمحرمات عليك بسبب هذه ال

فإن كل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب كاألم والبنت،  وأما ما يتعلق بأثر الحل:

يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة، فيحل بينهما النظر والخلوة؛ لحديث عائشة 

  .]ق[)إن الرضاعة تحرم ما تحرم الوالدة( : -ملسو هيلع هللا ىلص-رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل 

يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق، شهدت بذلك على نفسها أو 

ب ة  ب ِن يف الحولين خمس رضعات؛ وذلك لحديث  على غيرها، أنها أرضعت طفاًل  ق  ع 

ق   ة  ف  أ  ر  ت ه  ام  أ ت  ي ز  ف  ز  اِب ب ِن ع  ج  اب ن ًة أِل بِي إِه  وَّ ز  ه  ت  نَّ اِرِث، أ  الَّ الح  ب ة  و  ق  ع ت  ع  ض  د  أ ر  : إِن ي ق  تِي ال ت 

وِل اهللِ  س  كِب  إِل ى ر  ر  تِنِي، ف  ب ر  ال  أ خ  تِنِي، و  ع  ض  نَِّك أ ر  م  أ  ل  ا أ ع  ب ة : م  ق  ا ع  ال  ل ه  ق  ، ف  ج  وَّ ز  -ملسو هيلع هللا ىلص-ت 

ول  اهللِ لمبِا س  ال  ر  ق  أ ل ه ، ف  س  د  ِقيل  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-ِدين ِة ف  ق  ي ف  و  ف   (ك  ًج ف  و  ت  ز  ح  ن ك  ب ة ، و  ق  ا ع  ه  ق  ا ار 

ه   ي ر  شهادة النساء منفردات عن الرجال، وألن هذه شهادة على عورة، فتقبل فيها  .]خ[. غ 

 كالوالدة.

 ة:احلضان :املبحث اخلامس

ن، وهو الجنب؛ ألن الم ضم ربي والكافل يلغة: تربية الصغير ورعايته، مشتقة من الِحض 

 إلى جنبه. الطفل

 انه ويرعيانه.الموكالن بالصبي يحفظ والحاضن والحاضنة:
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 المبحث الخامس: الحضانة:/قوق:الباب الثالث: فيما يترتب على إنهاء العالقات الزوجية من أحكام وح

 

 اهي القيام بحفظ من ال يميز وال يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنيً  والحضانة شرًعا:

 ، ووقايته عما يؤذيه.اومعنويً 

واجبة يف حق الحاضن إذا لم يوجد غيره، أو وجد ولكن المحضون لم يقبل  الحضانة

غيره؛ ألنه قد يهلك، أو يتضرر بترك الحفظ، فيجب حفظه عن الهالك، والوجوب 

 الكفائي يكون عند تعدد الحاضنين.

انة الحضوالحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها، إال أن النساء يقدمن يف 

على الرجال؛ ألنهن أشفق وأرفق بالصغار، وإذا لم يكن لهن حق يف الحضانة تصرف إلى 

 صيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر.الرجال؛ ألنهم على الحماية وال

ا إذا تفرقا فالحضانة لألم ما  اوحضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قائمً  بينهما، أمَّ

التي طلقها زوجها وأراد أن  للمرأة-ملسو هيلع هللا ىلص-من المحضون؛ لقوله  اأجنبيً  الم تنكح زوًج 

   .]صحيح: حم، د، ك[)أنِت أحق به ما لم تنكحي( ينتزع ولدها منها: 

حفظ المحضون، وإمساكه عما يؤذيه، وتربيته حتى يكبر، وعمل  مقتضى الحضانة:

د ، وتعاوباطنً  اوغسله، ونظافته ظاهرً جميع ما هو يف صالحه: ِمن  تعهد طعامه، وشرابه،  هُّ

 ومتطلباته.نومه، ويقظته، والقيام بجميع حاجاته، 

فال حضانة لكافر على مسلم؛ ألنه ال والية له على المسلم، وللخشية على  اإلسالم:-1

 المحضون من الفتنه يف دينه وإخراجه من اإلسالم إلى الكفر.

فال حضانة لصغير وال مجنون وال معتوه؛ ألنهم عاجزون عن إدارة  البلوغ والعقل:-2

 أمورهم، ويف حاجة لمن يحضنهم.
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 المبحث الخامس: الحضانة:/الباب الثالث: فيما يترتب على إنهاء العالقات الزوجية من أحكام وحقوق:

 

فال حضانة لخائن وفاسق؛ ألنه غير مؤتمن، ويف بقاء  األمانة يف الدين والعفة:-3

 المحضون عندهما ضرر عليه يف نفسه وماله.

فال حضانة لعاجز لكبر سن، أو  :اوماليً  االقدرة على القيام بشؤون المحضون بدنيً -4

صاحب عاهة كخرس وصمم، وال حضانة لفقير معدم، أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب 

 عليها ضياع المحضون.

 كالجذام ونحوه. من األمراض المعدية: اأن يكون الحاضن سليمً -5

 فال حضانة لسفيه مبذر لئال يتلف مال المحضون. :اأن يكون رشيًد -6

الشروط عامة يف الرجال والنساء. وتزيد المرأة شرًطا آخر، وهو: أن ال تكون وهذه 

 :-ملسو هيلع هللا ىلص-متزوجة من أجنبي من المحضون؛ ألنها تكون مشغولة بحق الزوج، ولقوله 

وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع  .]صحيح: حم، د، ك[)أنِت أحق به ما لم تنكحي( 

 المذكورة، أو زوال شرط من شروط استحقاقها السابقة.

إذا سافر أحد أبوي المحضون سفًرا طوياًل، ولم يقصد به المضارة، وكان الطريق -1

 هو الذي يقوم بتأديب آمنًا، فاألب أحق بالحضانة، سواء أكان هو المسافر أم المقيم؛ ألنه

 الولد والمحافظة عليه، فإذا كان بعيًدا ضاع الولد.

إذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القصر، فالحضانة لألم، سواء أكانت هي -2

 المسافرة أم المقيمة؛ ألنها أتم شفقة ويمكن ألبيه اإلشراف عليه، وتعهد حاله.

 طريق غير آمن فالحضانة تكون للمقيم منهما.أما إذا كان السفر طوياًل ولحاجة، وكان ال

وتنتهي الحضانة عند سن السابعة، ويخير الذكر بعدها بين أبويه، فيكون عند من -3

فأخذ  )يا غالم! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت( :-ملسو هيلع هللا ىلص-اختار منهما؛ لقوله 

اهلل  مر وعلّي رضيوقضى بالتخيير أيًضا: ع .]صحيح: حم، د، ت، ك[ .بيد أمه فانطلقت به

 عنهما، وال يخير إال إذا بلغ عاقاًل، وكان األبوان من أهل الحضانة.
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 المبحث الخامس: الحضانة:/الباب الثالث: فيما يترتب على إنهاء العالقات الزوجية من أحكام وحقوق:

 

وقيد التخيير بالسبع؛ ألنه أول سن أمر فيه الشارع بمخاطبته بالصالة. فإن اختار الولد أباه 

كان عنده لياًل ونهاًرا ليؤدبه ويربيه، وال يمنعه من زيارة أمه، وان اختار أمه صار عندها 

 لياًل وعند أبيه نهاًرا؛ ليؤدبه ويربيه، وألن النهار وقت قضاء الحوائج، وعمل الصنائع.

واألنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها؛ ألنه أحفظ لها وأحق بواليتها من 

غيره، ولقربها من سن التزويج، واألب وليها وإنما تخطب منه، وهو األعلم بالكفء 

مون لها،  وال تمنع األم من زيارتها عند عدم المحظور كخوف الفساد عليها أو ممن يتقدَّ

غير ذلك. فإن كان األب عاجًزا عن حفظها؛ لشغله، أو لكبره، أو لمرضه، أو لقلة دينه. 

 واألم أصلح وأقدر فإنها أحق بها.

وكذلك إذا تزوج األب وجعلها عند زوجته، تؤذيها وتقصر يف حقها، فاألم أحق 

 بالحضانة.

مستحقة من مال المحضون إن -سواء أكان الحاضن أًما أم غيرها-أجرة الحضانة -4

 كان له مال، أو من مال وليه ومن تلزمه نفقته، إن لم يكن له مال.

  



 

  



 املال فقه

 اللغة: ي طلق على كل  ما ي مِلكه اإلنسان من األشياء.المال يف 

 متلفه الضمان.لزم ي، و، وينتفع بهما له قيمةهو كل  ويف االصطالح:

 ڇ ڇ ڇ چ يئچقال تعالى:   على سبيل اإليجاد والخلق، كماالمال مال اهلل

، فلهم النار   )إنَّ رجااًل  :-ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله ،[33]النور: ىئڇ ضون يف ماِل اهلل بغير حقٍّ يتخوَّ

وينسب للناس على سبيل التملك واالنتفاع وهو بهذا المعنى ينقسم  .]خ[ يوم  القيامة(

 إلى قسمين:

هو المال الذي ي ملكه شخص  معيَّن، أو أشخاص و المال الخاص:القسم األول: 

ف فيه بأصالة أو  أو بوالية، ويقطع  سارقه  بوكالةمحصورون، ومن أحكامه: جواز التصرُّ

 .بشروطه

ًصا لمصلحة عموم الناس ومنو :المال العامالقسم الثاين:  صَّ خ  افعهم، أو هو ما كان م 

واألخذ منه بغير وجه حق غلول،  وأموالها. ؛الدولة، وأمالك لمصلحة عامة، كالمساجد

الدنيا يقدرها الحاكم من ، إن لم يتب ويرد الحق، وله عقوبة يف وجزاؤه النار يوم القيامة

 .باب التعازير

ظها:  ر  الشرع بِحف  ل، والمال"من  الضروريات التي أم  ين، والنفس، والعق ل، والنَّس  ، "الد 

ظو  المال يقوم على جانبين: ِحف 

ظه-1 ظ المال.من الجانب المادي، وهذا هو الظاهر يف حِ  ِحف   ف 
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 المبحث الخامس: الحضانة:/فقه المال

 

ظه-2 من الجانب المعنوي، وهذا يكون بما يتعلَّق بالمال من ناحيته المعنوية،  ِحف 

قات والزك د  ر المن ِعم.اةوذلك كالصَّ ك   ؛ فإنها من أسباب البركة يف المال، وتدلُّ على ش 

ظ كل  جانب منهما يقوم على ِجهتين:  وِحف 

ل  التملُّ  من-1 رِع أص  ب وأسبابه.جهة الوجود، ومن ذلك ش  س   ك وط رق الك 

رِقة، وتضمين األموال يف حال اإلتالف  من-2 رِع الحدُّ يف السَّ جهة الع دم، ومن ذلك ش 

ي  .بالتعد 

 :سميه المال والخاص، على ستة أبوابأحكام المال بقوفيما يلي تفاصيل 

وفيه البيوع، والشفعة، والحوالة، والشركة، واإلجارة،  ول: المعاوضات،األ الباب

، كعقود عقود المساندة للمالية اإلسالميةالووالمزارعة، والمساقاة، والجعالة، 

 ...المناقصات، والتوريد، والمقاوالت

وفيه الهبة، والعطية، والقرض، والوقف، واللقطة، واللقيط،  التبرعات،ثاين: ال الباب

والتأمين  ،ية، وإحياء الموات، والصلح، والكفالة، والضمانوالوديعة، والعار

  التعاوين.

ة، والحجر، وفيه الوكال ،واإلتالفات اإلطالقات والتقييدات والتوثيقاتثالث: ال الباب

 والرهن، واإلتالفات، والغصب.

لودائع اوفيه  ،أعمال المصارف )البنوك( والمؤسسات المالية اإلسالميةرابع: ال الباب

صيغ التمويل واالستثمار و، صيغ التمويل بالديونو، الجارية واالستثمارية

متفرقات يف ، وضوابط التحوط والغلبة يف العمليات المالية، وبالمشاركات

 المعامالت المالية.

وفيه تعريفها، ومقوماتها، ومبادئها،  ،األسواق المالية اإلسالمية: الخامس الباب 

 وضوابطها، وكفاءتها، وأهم أدواتها، والتجارة اإللكترونية.

 .المواريث والوصايا: السادس الباب 



 املعاوضات:: الباب األول
 :: يف البيوعاملبحث األول

 يف اللغة: أخذ شيء، وإعطاء شيء. البيع

 .حة على التأبيد، غير ربا وقرضويف الشرع: مبادلة مال بمال ولو يف الذمة، أو منفعة مبا

ولما روى ابن عمر رضي  [.275]البقرة:  ٹىئ ٹ يئٹ :تعالىالبيع جائز. لقوله 

منهما بالخيار ما لم )إذا تبايع الرجالن فكل واحد  : قال-ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل عنهما، أن رسول اهلل 

  .]ق[ (ايتفرقا وكانا جميعً 

 سلمون على جواز البيع يف الجملة.وأجمع الم

وحاجة الناس داعية إلى وجوده؛ ألن اإلنسان يحتاج إلى ما يف يد غيره، وتتعلق به 

مصلحته، وال وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح، إال بالبيع، فاقتضت 

 شروعيته؛ للوصول إلى الغرض المطلوب.الحكمة جوازه، وم

 
 الثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة.أركانه ث

 فالعاقد يشمل البائع والمشتري، والمعقود عليه المبيع، والصيغة هي اإليجاب والقبول.

.واإليجاب: اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول  : بعت 

.والقبول: اللفظ الصادر من المشتري، كأ  وهذه هي الصيغة القولية. ن يقول: اشتريت 

أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة، وهي األخذ واإلعطاء، كأن يدفع المشتري ثمن السلعة 

 البائع، فيعطيه إياها بدون قول.إلى 
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 المبحث األول: يف البيوع:/األول: المعاوضات: الباب

 

 ىئى ى يئېاإلشهاد على البيع مستحب وليس بواجب، لقوله تعالى: 

 لالستحباب، بدليلفأمر اهلل تعالى باإلشهاد عند البيع، غير أن هذا األمر [، 282]البقرة: 

فدلَّ  [،283]البقرة:  ٿىئ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ يئڀقوله تعالى: 

 و أمر إرشاد ؛ للتوثيق والمصلحة.على أن األمر إنما ه

ثه  أنه عليه الصالة -ملسو هيلع هللا ىلص-وهو من أصحاب النبي -وعن عمارة بن خزيمة، أن عّمه حدَّ

وأبطأ -ملسو هيلع هللا ىلص-من أعرابي، واستتبعه ليقبض ثمن فرِسه، فأسرع النبيُّ  اابتاع فرًس والسالم 

ون ه بالفرس، وهم ال يشعرون أن  وم  ي س  األعرابي، وطفق الرجال يتعرضون لألعرابي ف 

 .: يطلبون شراءه منه"يسومونه"ومعنى  .]صحيح: حم، د، ن[. ابتاعه-ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

س من األعرابي، ولم يكن بينهما ب ي نة، ولو الفر اشترى-ملسو هيلع هللا ىلص-ووجه الداللة: أن النبي 

 بعد اإلشهاد. إال-ملسو هيلع هللا ىلص-كانت واجبة يف البيع لم يشتر النبي 

نه األسواق، ولم ي نقل عنه أ يف-ملسو هيلع هللا ىلص-وكان الصحابة رضي اهلل عنهم يتبايعون يف عصره 

 باإلشهاد، وال ن ِقل عنهم فعله. أمرهم

لو ناس يف األسواق يف حياتهم اليومية، فوألن الشراء والبيع من األمور التي تكثر بين ال

 شيء، ألدَّى إلى الحرج والمشقة. أشهدوا على كل

لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن، مما يحتاج إلى توثيق، 

 رفين.الط خالف بينفينبغي كتابة ذلك، واإلشهاد عليه؛ للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع 

 
 الخيار: أن يكون لكل من البائع والمشتري الحقُّ يف إمضاء عقد البيع، أو فسخه.

ألي  قأركانه وشروطه، وال يح ا، متى انعقد مستوفيً افاألصل يف عقد البيع أن يكون الزمً 

 من المتعاقدين الرجوع عنه.

 لجميع أفراده. المصالح والظروف   إال أنَّ الدين اإلسالمي دين  السماحة واليسر، يراعي
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ومن ذلك أنَّ المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ما، ثم ندم على ذلك، فقد أباح له 

الشرع الخيار حتى يفكر يف أمره، وينظر يف مصلحته، فيقدم على البيع أو يتراجع عنه، 

 له. اعلى ما يراه مناسبً 

 خيار أقسام، أهمها:لل

وهو المكان الذي يجري فيه التبايع، فيكون لكل واحد  من  :: خيار المجلسأواًل 

العاقدين الخيار ما داما يف مجلس العقد ولم يتفرقا منه؛ لحديث ابن عمر رضي اهلل 

   .]ق[)البيعان بالخيار ما لم يتفرقا( : قال-ملسو هيلع هللا ىلص-عنهما، أن النبي 

إلى مدة معلومة، وهو أن يشترط المتعاقدان، أو أحدهما الخيار  : خيار الشرط:اثانيً 

إلمضاء العقد أو فسخه، فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد، ولم ي فسخ 

  .اصار الزمً 

مثاله: أن يشتري رجل من آخر سيارة، ويقول المشتري: لي الخيار مدة شهر كامل، فإن 

 ء الشهر.راء السيارة بمجرد انتهاتراجع عن الشراء خالل الشهر فله ذلك، وإال لزمه ش

ث ب ت للمشتري إذا وجد عيبً  :: خيار العيباثالثً  ه البائع، يف السلعة، لم يخبره ب اوهو الذي ي 

لم البائع  به، وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة، وي رجع يف معرفة ذلك إلى  أو لم ي ع 

 ثبت به الخيار، وإال فال. اأهل الخبرة من التجار المعتبرين، فما عّدوه عيبً 

ويثبت هذا الخيار للمشتري، فإن شاء أمضى البيع، وأخذ ِعوض العيب، وهو الفرق بين 

عه ترد الثمن الذي دفقيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيبة، وإن شاء ردَّ السلعة، واس

 إلى البائع.

أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، وهذا الفعل  وهو :: خيار التدليسارابعً 

نا فليس منَّا( : -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ لقوله محرم شَّ مثاله: أن يكون عنده سيارة، فيها عيوب   .]م[)من غ 

ى حت اكثيرة يف داخلها، فيعمد إلى إظهارها بلون جميل، ويجعل مظهرها الخارجي براقً 
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يخدع المشتري بأنها سليمة فيشتريها. ففي هذه الحالة يكون للمشتري الحق يف رد 

 اع الثمن.لعة على البائع واسترجالس

 بيع الشروط اآلتية:يشترط لصحة ال

 ڤ ڤ ڤ ڤ يئٹقال تعالى:  ؛: التراضي بين البائع والمشتريأواًل 

 [.29]النساء:  ىئڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

]صحيح: جه، حب، )إنما البيع عن تراض( قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-وعن أبي سعيد الخدري أن النبي 

بغير حق، فإن كان اإلكراه بحق، كأن يكره الحاكم  فال يصح البيع إذا أكره أحدهما .هق[

 على بيع شيء لسداد دينه، صح. اشخًص 

 .ارشيًد  احرً  عاقاًل  ابأن يكون بالغً ا: كون العاقد جائز التصرف، ثانيً 

كالمأكول، والمشروب،  : أن يكون المباع مما يباح االنتفاع به من غير حاجة،اثالثً 

نحو ذلك، فال يصح بيع ما يحرم االنتفاع به، والملبوس، والمركوب، والعقار، و

قال: قال رسول لحديث جابر  ؛والميتة، وآالت اللهو، والمعازف كالخمر، والخنزير،

م بيع الخمر، والميتة، والخنزير، واألصنام(: -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل   وعن ابن عباس .]ق[ )إن اهلل حرَّ

م ثمنه( : قال-ملسو هيلع هللا ىلص-رضي اهلل عنهما أن النبي  م على قوم أكل شيء حرَّ رَّ )إن اهلل إذا ح 

   .]صحيح: حم، د، ن، ك[

 ثمن الكلب عن-ملسو هيلع هللا ىلص-)نهى رسول اهلل ، قال: يجوز بيع الكلب، لحديث أبي مسعودوال 

  .]ق[ ...(

ألنَّ غير المقدور عليه كالمعدوم، فال  على تسليمه؛ ا: أن يكون المعقود عليه مقدورً رابًعا

رِ  ر  رُّ المشتري، وباطن  والغرر-يصح بيعه؛ إذ هو داخل يف بيع الغ  ما كان له ظاهر ي غ 

، فإن المشتري قد يدفع الثمن وال يحصل على المبيع، فال يجوز بيع السمك - مجهول

يف الماء، وال النوى يف التمر، وال الطير يف الهواء، وال اللبن يف الضرع، وال الحمل الذي 
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 عن -ملسو هيلع هللا ىلص-)نهى رسول اهلل لحديث أبي هريرة  قال:  ؛لحيوان الشارديف بطن أمه، وال ا

  .]م[بيع الغرر( 

لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو وصفه  ان يكون المعقود عليه معلومً : أخامًسا

لم  األن الجهالة غرر، والغرر منهي عنه، فال يصح أن يشتري شيئً  يميزه عن غيره؛ اوصفً 

 وجهله، وهو غائب عن مجلس العقد. يره، أو رآه

 .معرفة قيمتها، بتحديد سعر السلعة المبيعة، وا: أن يكون الثمن معلومً دًساسا

أو قائًما مقام مالكه، كالوكيل والوصّي والولي  أن يكون البائع مالًكا للمبيع، :سابًعا

رضي -لحكيم بن حزام -ملسو هيلع هللا ىلص-والناظر. فال يصح أن يبيع شخص  شيًئا ال يملكه؛ لقوله 

يجب رعاية الملكية و أي ملكك.]صحيح: حم، ع[. )ال تبع ما ليس عندك( : -اهلل عنه

نطاقها أو الحد منها، والمالك  وصيانتها من أي اعتداء عليها، وال يجوز تضييقالفردية 

 وله يف حدود المشروع، التصرف فيه ،مسلط على ملكه

  بجميع وجوهه وجميع االنتفاعات الشرعية.

 اآلتي: كيةل  المِ  ويدخل يف

 هيو مما يقبل االشتراك. بها،هي كل ما ثبت لعقار ما على عقار آخر من األمور المنتفع و

 ا:متعددة، ومتجددة، ومما ذكره الفقهاء قديمً 

 هو نوبة االنتفاع بالماء لسقيا الزرع والحيوانات، أو إلجراء الماء منو حق الشرب:-1

 عقار إلى آخر.

 هو إسالة الماء الفائض عن الحاجة، أو غير الصالح، من األرضو حق المسيل:-2

 ا بها إلى مصرف عام.لمرتفق بها، أو مرو رً المرتفعة إلى األرض ا

ض أخرى مجاورة رى أر إليها علهو ما يثبت ألرض من حق، يف المروو حق المرو ر:-3

 .لها
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ن م هو حق الجزء األعلى من البناء الذي يتكون من بناءين، أوو حق التعلي أو العلو:-4

نه، والمملوك م بناء األسفلى الدفة فوق بعضها، يف أن يعلو ويستقر علة متراأبنية متعدد

 لغيره.

 المالك، يف األموال الخاصة، إما بطريق المعاوضة، أو التبرع. إذن-1

 .الضرورة-2

 الموات. إحياء-3

 واألمالك المشتركة. الجوار-4

م ما ل ا،عً عتبرة شرحقوق ارتفاق حديثة، تكون م تنشئ   أن تحدث أسباب   يمكن-5

ف وأنابيب الصر الكهرباء نصوص الشريعة وقواعدها العامة، مثل تمديد أسالك تخالف

 ، ونحوها من الخدمات المنزلية.الصحي

ريم، أما التح القاعدة الكلية لحقوق االرتفاق أن األصل يف المنافع الحل، ويف المضار-1

 ق إال عند الضرورة، وبثمن المثل.المياه الخاصة المحرزة، فال تستح

 حق االرتفاق بالشرب أو باإلجراء وبالمسيل ثابت للعقار والمزارع ونحوها، بما-2

 لتفاق بإجراء األنابيب بغر ض تشغييقتضيه جريان العر ف والعادة، ومن ذلك: االر

 اإلضرار.المصانع والمعامل أو الصرف الصحي، مقيًد ا ذلك كله بعدم 

ضيه األحكام تقت ثابت لصاحبه وله التصرف فيه بعوض وبدونه بحسب ما حق التعلي-3

 المنظمة له.

 مما استقر عليه العرف المعاصر، أنه جعل من حقوق االرتفاق، إمرار وسائل-4

 كوسائل االتصال، والكهرباء، والماء، والغاز، والصرف الصحي، الخدمات العامة،

 ...ف المركزي والتكيي
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التجارية،  لخاصة، كالبنايات واألسواق والمحاف السيارات مواقإذا كانت مواقف -5

 الوقوف من أجلها. بيحأفإنها تتبع العين التي 

راع أو واالخت يعتبر االسم التجار ي، والعنوان التجاري، والعالمة التجارية، والتأليف-

ه هذو الناس لها. لِ معتبرة لتموُّ  قيمة مالية ولهاخاصة ألصحابها، الحقوق من الاالبتكار، 

 الحقوق يعتد بها شرًعا، فال يجوز االعتداء عليها.

منها  ونقل أيٍّ  يجوز التصرف يف االسم التجاري أو العنوان التجاري أو العالمة التجارية-

 ا.ماليً  ح حًقاوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبعب

يها، ف حقوق التأليف واالختراع أو االبتكار مصونة شرًعا، وألصحابها حق التصرف-

 وال يجوز االعتداء عليها.

نهى الشارع الحكيم عن بعض البيوع إذا ترتب عليها تضييع لما هو أهم؛ كأن تشغل عن 

 آلخرين. أداء عبادة واجبة، أو يترتب عليها إضرار با

 ن هذه البيوع المنهي  عنها:وم

الة البيع وال الشراء ممن تلزمه ص جوزال ي البيع والشراء بعد األذان الثاين يوم الجمعة.-1

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱالجمعة بعد األذان الثاين؛ لقوله تعالى: 

  [.9]الجمعة:  ىئٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

ال يصح فيستخدمها يف المحرمات.  أوبيع األشياء لمن يستعين بها على معصية اهلل، -2

، وال األواين لمن يشرب بها الخمر، وال بيع السالح يف وقت ابيع العصير لمن يتخذه خمرً 

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ يئەئالفتنة بين المسلمين. قال تعالى: 

 [.2]المائدة:  ىئېئ
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 المبحث األول: يف البيوع:/الباب األول: المعاوضات:

 

مثله  بعشرة: أنا أبيعك امثاله أن يقول لمن اشترى شيئً  بيع المسلم على بيع أخيه.-3

بأرخص منه، أو أبيعك أحسن منه بنفس الثمن؛ لحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما، قال: 

  .]ق[)وال يبع بعضكم على بيع بعض( : -ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول اهلل 

خ البيع، وأنا أشتريه منك با :امثاله: أن يقول لمن باع شيئً  الشراء على الشراء.-4 أكثر، ف س 

حديث النهي الوارد يف ال الثمن. وهذه الصورة داخلة يفبعد أن اتفق البائع والمشتري على 

 السابق.

وصورته: أن يبيع شخص  سلعًة آلخر بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها  بيع الِعين ة.-5

 امنه البائع بثمن حاضر  أقل، ويف نهاية األجل يدفع المشتري الثمن األول. كأن يبيع أرًض 

بقى يف ذمته نقدا، وي اتريها البائع منه بأربعين ألفً يدفعها بعد سنة، ثم يش ابخمسين ألفً 

ميت ِعين ة: ألن المشتري يأخذ  االخمسون ألفً  يدفعها المشتري على رأس السنة. وس 

 .احاضرً  ا، أي: نقًد امكان السلعة عينً 

م هذا البيع، ألنه حيلة  يتوصل بها إلى الربا، فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما، قال: قال  ر  وح 

لَّط اهلل : -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل  )إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، س 

با ومثله يف التحايل على الر .]صحيح: حم، د[ترجعوا إلى دينكم( ال يرفعه حتى  عليكم ذاًل 

منك هذه العين بكذا، على أين إن دفعت إليك ثمنك  يقول بعت   : أنوصورته بيع الوفاء،

 تدفع العين إلي.

قبضها ي مثاله: أن يشتري سلعة من شخص، ثم يبيعها قبل أن بيع المبيع قبل قبضه.-6

 ا)من ابتاع طعامً : -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: قال رسول اهلل -رضي اهلل عنه-عن أبي هريرة ف ويحوزها.

-ملسو هيلع هللا ىلص-)أن رسول اهلل : -رضي اهلل عنه-ثابت وعن زيد بن  .]ق[فال يبعه حتى يقبضه( 

 .]صحيح: د، قطن، ك[ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم(

 حسبه.وقبض كل شيء ب .اتامً  ابيعه حتى يقبضه قبًض أن ي افال يجوز لمن اشترى شيئً 
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 المبحث األول: يف البيوع:/الباب األول: المعاوضات:

 

من تلفها  اال يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صالحها؛ خوفً  ا.بيع الثمار قبل بدّو صالحه-7

: -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: قال رسول اهلل -رضي اهلل عنه-عيب بها قبل أخذها، فعن أنس  أو حدوِث 

وعن ابن عمر رضي اهلل  .]ق[ )أرأيت  إن منع اهلل الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟(

حتى يبدو صالحها، نهى البائع عن بيع الثمار -ملسو هيلع هللا ىلص-)نهى رسول اهلل عنهما، قال: 

ويعرف بدو صالحها: باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها، ويف العنب أن  .]ق[ والمبتاع(

دَّ وتبدو الحالوة فيه، ويف الحب أن ييبس ويشت و   د، ونحو ذلك يف بقية الثمار.ي س 

ش  -8 ا، اءهوهو أن يزيد شخص  يف ثمن السلعة المعروضة للبيع، وال يريد شر :النَّج 

سول )أن رعن ابن عمر رضي اهلل عنهما:  وإنما لِيغرَّ غيره بها، ويرغبه فيها، ويرفع سعرها.

  .]ق[ نهى عن النجش(-ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل 

اإلقالة: رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما. وتحصل بسبب ندم -

ع دفع للسلعة، أو لم يستط اأنه ليس محتاًج  أحد العاقدين على العقد، أو يتبيَّن للمشتري

  ثمنها، فيرجع كل  من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة وال نقص.

 بيعته أقال اهلل ا)من أقال مسلمً : بقوله-ملسو هيلع هللا ىلص-واإلقالة مشروعة، وحثَّ عليها رسول اهلل -

   .]صحيح: حم، د، جه، حب[عثرته يوم القيامة( 

 المتعاقدين، بربح معلوم بينهما. المرابحة: بيع السلعة بثمنها المعلوم بين

رة ياها بالمائة، وربح عشمثالها: يقول صاحب السلعة: رأس  مالي فيها مائة ريال، أبيعك إ

 شتري مقدار الثمن، ومقدارفالبيع على هذه الصورة صحيح، إذا علم البائع والم رياالت.

 ڄ ڄ يئڦوقال جلَّ شأنه:  [،275]البقرة:  ىئ ٹ ٹ ٹ يئقال تعالى:  الربح.

والمرابحة بيع  تحقَّق فيه رضا المتعاقدين،  [.29]النساء:  ىئڃ ڃ ڄ ڄ
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 فرع: البيع بالتقسيط:/الباب األول: المعاوضات:

 

والحاجة ماّسة  إلى جوازه؛ ألن بعض الناس ال يحسن الشراء ابتداًء، فيعتمد على غيره 

 بينهما. امعلومً  امحددً  ايف الشراء، ويزيده ربًح 

ن م سلعة بثمن مؤجل (المستورق) هو شراء شخص يف اصطالح الفقهاء: قالتورُّ -1

النقد.  ىر من اشت ريت منه بقصد الحصول علا إلى غيأجل أن يبيعها نقًدا بثمن أقل غالبً 

 ا.شرط أن يكون مستوفًيا لشروط البيع المقررة شرعً  وهذا التورق جائز شرًعا،

 قراء المستورق سلعة من األسواهو ش التورق المنظم يف االصطالح المعاصر:-2

ما ترتيب بيعها، إ (ولالمم)شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع  المحلية أو الدولية أو ما

ل على ذلك، وذلك بثمن حال أق المستورق مع البائع ؤبتواطأو بتوكيل غيره أو  بنفسه

 ا.بً غال

المؤسسة  هوهو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق  التورق العكسي:-3

 والممول هو العميل.

 ا بين الممولؤً وذلك ألن فيهما تواط (المنظم والعكسي)قان ال يجوز التورُّ -4

 يف الذمة ه لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منتحاياًل وا، فً ا أو عرنً والمستورق، صراحة أو ضم

 ا.وهو ربً 

  البيع بالتقسيط: فرع:

ط فيه الثمن أقساطً هو بيع السلعة إلى أجل محدد،  متعددة، كلُّ قسط له أجل معلوم  اي ق سَّ

أربعون ألف ريال،  امثاله: أن تكون عند البائع سيارة، قيمتها نقًد  يدفعه المشتري.

، اومؤجلة ستون ألف ريال، فيتفق مع المشتري على أن يسدده المبلغ على اثني عشر قسطً 

 يدفع يف نهاية كل شهر خمسة آالف ريال.
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 فرع: بيوع السلم:/الباب األول: المعاوضات:

 

 امن يهودي طعامً -ملسو هيلع هللا ىلص-)اشترى رسول اهللهلل عنها قالت: عن عائشة رضي افالجواز، 

والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكل   .]ق[ له من حديد( اورهنه درعً -أي باألجل-بنسيئة 

من البائع والمشتري، فإنَّ البائع يزيد يف مبيعاته، ويعدد من أساليبه يف تسويق بضاعته، 

، ويستفيد يف حال التقسيط من زيادة الثمن مقابل األجل. كما أنَّ اوتقسيطً  افيبيع نقًد 

 .االمشتري يحصل على السلعة وإن لم تكن عنده قيمتها، ويسدد ثمنها فيما بعد  أقساطً 

 شروط البيع المتقدمة ما يلي:يشترط لصحة بيع التقسيط إضافة إلى 

اق على االتف زة البائع وتحت تصرفه عند العقد، فال يجوز لهماأن تكون السلعة بحو-1

ثمنها، وتحديد مواعيد السداد واألقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، 

   .]صحيح: حم، ع[)ال تبع ما ليس عندك( : -ملسو هيلع هللا ىلص-فإن هذا محرم؛ لقوله 

 مبلغ زائد  على ما اتفقا عليه بدفع-بعدعند العقد أو فيما -ال يجوز إلزام المشتري -2

 محرم. ااألقساط؛ ألن ذلك ربً عند العقد يف حال تأخره عن دفع 

لَّ من األقساط.يحرم على المشتري المليء المماطلة يف-3   سداد ما ح 

ال حقَّ للبائع يف االحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على -4

 ؛ لضمان حقه يف استيفاء األقساط المؤجلة.المشتري رهن  المبيع عنده

 :السلم عبيو فرع:

م. السلف  بمعنى واحد، وهو: بيع  سلعة  آجلةالسلم: و- دَّ ق   موصوفة يف الذمة بثمن م 

-وهو مشروع، فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قدم رسول اهلل  دليل مشروعيته:-

يف كيل  )من أسلف، فليسلفالمدينة، وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتين، فقال: -ملسو هيلع هللا ىلص

  .]ق[ معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم(
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 يوع الربا:فرع: ب/الباب األول: المعاوضات:

 

 على أفرادها، فالمزارع مثاًل  اوأجازته الشريعة اإلسالمية توسيعً  الحكمة من مشروعيته:-

ل  ينفقه يف إصالح أرضه وزراعته، وال يجد من يق اقد ال يملك نقًد  م رضه، فأبيح له السَّ

 ى ال تفوته مصلحة استثمار أرضه.حت

ع،  عقد البيالسلم نوع  من أنواع البيع؛ ولذلك يشترط لصحته الشروط المتقدمة يف

 ويضاف عليها اآلتي:

و ذرع، حتى ال يؤدي يكون المسل م فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيل  أو وزن  أ أن-1

 إلى التنازع.

 .كياًل  ، وال يف موزونامعرفة  قدِر المسل م فيه بمعياره الشرعي، فال يصح يف مكيل  وزنً -2

 فيه، ونوعه، بصفاته المميزة له.أن يذكر جنس المسلم -3

 يف الذمة. اأن يكون دينً -4

 .يكون مؤجاًل  أن-5

 من الطرفين. اومحددً  ايكون األجل معلومً  أن-6

  مجلس العقد قبل تفرقهما.يف امعلومً  يقبض الثمن كاماًل  أن-7

ل مه له يف وقته، فإن لم  كون-8 المسل م فيه مما يغلب وجوده عند حلول األجل، حتى ي س 

 يصح؛ ألنه غرر. لم-الشتاءكالرطب يف - ايكن موجودً 

 :الربا عبيو فرع:

ذه ير أن يقابل ه: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غاوشرعً  الربا يف اللغة: الزيادة.-

 ة عوض.الزياد

 ڤ ٹ ٹ يئٹالربا محرم يف كتاب اهلل تعالى، قال جّل شأن ه:  حكمه:-

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ يئۀوقال عز وجل:  [.275]البقرة:  ىئڤ
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 فرع: بيوع الربا:/الباب األول: المعاوضات:

 

د سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد  [.278]البقرة:  ۓىئ ۓ ے ے وتوعَّ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱالوعيد، فقال تعالى: 

أي: ال يقومون من قبورهم عند البعث، إال كقيام  [،275]البقرة:  ىئڀ ڀ ڀ

ه ر المصروع حالة صرعه؛ وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا يف الدنيا. سول وعدَّ

رضي -على أي  حال  كانوا، فعن جابر من الكبائر، ولعن كلَّ المتعاملين بالربا، -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل

لربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: )هم آكل ا-ملسو هيلع هللا ىلص-لعن رسول اهللقال: -اهلل عنه

 . وقد أجمعت األمة على تحريمه .]م[سواء( 

التعامل بالربا يحمل على حب  الذات، والتكالب على جمع األموال وتحصيلها من غير 

ذ إالطرق المشروعة، وتحريمه رحمة بالعباد، فإن فيه أخًذا ألموال اآلخرين بغير عوض؛ 

رابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيدوا شيًئا يف مقابله، كما أنه يؤدي إلى تضخم  الم 

األموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء، ويعّود المرابي الكسل والخمول، 

واالبتعاد عن االشتغال بالمكاسب المباحة النافعة. كما أنَّ فيه قطًعا للمعروف بين 

القرض الحسن، وتحكم طبقة  من المرابين بأموال األمة واقتصاد الناس، وسًدا لباب 

البالد، وهو معصية عظيمة هلل تعالى، وهو وإن زاد مال المرابي فإن اهلل تعالى يمحق بركته، 

 [.276]البقرة:  ىئڈ ڎ ڎ ڌ يئڌ :وال يبارك فيه. قال تعالى

خر أن يشتري شخص من آ مثاله: .االربويين المتفقين جنًس  لبدلينهو الزيادة يف أحد ا

ألف صاع من القمح بألف  ومائتي صاع  من القمح، ويتقابض المتعاقدان العوضين يف 

 مجلس العقد. فهذه الزيادة، وهي مائتا صاع من القمح، ال مقابل لها، وإنما هي فضل.
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 فرع: بيوع الربا:/الباب األول: المعاوضات:

 

مت الشريعة اإلسالمية ربا الفضل يف ستة   أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير،حرَّ

والتمر، والملح. فإذا بيع واحد  من هذه األشياء الستة بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل 

)الذهب قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول اهلل -رضي اهلل عنه-بينهما؛ لحديث أبي سعيد الخدري 

والملح بالملح،  تمر،بالذهب، والفضة بالفضة، والب رُّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بال

س ويقا .]ق[بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، اآلخذ والمعطي سواء(  ابمثل، يًد  مثاًل 

 ها يف العلة، فيحرم فيه التفاضل.على هذه األشياء الستة ما شارك

ة الربا يف هذه األشياء: ِعلَّ نِيَّة  ف   وذلك يف الذهب والفضة،-األشياء قيمو أي ثمن–الث م 

 لكيلاأو  أو الطعم االقتيات، أو الوزنويقوم مقامها اآلن األوراق المالية، واألربعة الباقية 

 .مكيل وأ مطعوم، وأ مقتات، وأ، فيحرم التفاضل يف كل موزون، خالف يف ذلك

تفقا تأخير القبض يف بيع كل جنسين اهو الزيادة  يف أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، أو 

 .اعلة ربا الفضل، ليس أحدهما نقًد  يف

أن يبيع شخص  ألف صاع من القمح، بألف ومائتي صاع من القمح لمدة سنة،  مثاله:

 فتكون الزيادة مقابل امتداد األجل، أو يبيع كيلو شعير بكيلو بر وال يتقابضان.

دة يف القرآن والسنة المحرمة للربا والمحذرة من التحريم، فإن النصوص الوارحكمه 

يف  ا، وهذا هو الذي كان معروفً اأوليً  التعامل به، يدخل فيها هذا النوع من الربا دخواًل 

-دريالخعن أبي سعيد  الربوية يف هذا العصر. مصارفالجاهلية، وهو الذي تتعامل به ال

ا )وال تبيعوا منه: -بعد أن ذكر الذهب والفضة-ملسو هيلع هللا ىلص-: قال رسول اهلل قال-عنهاهلل  رضي

: بناجز(  اغائبً  هو بيد فال بأس به، وما كان نسيئة ف ا)ما كان يًد والناجز: الحاضر. ويف لفظ 

  .]م[ربا( 



 451الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 فرع: بيوع الربا:/الباب األول: المعاوضات:

 

 ذا بيع الربوي بجنسه، اشترط فيه شرطان:إ-

  مجلس العقد قبل أن يفترقا.التقابض من الطرفين يف-1

بربوي من غير جنسه جاز التفاضل واشت رط أما إذا بيع الربوي  قدر.ماثل يف الالت-2

بوي جاز ر وإذا بيع ربوي بغيروإن كان يف العمالت سمي مصارفة، التقابض قبل التفرق. 

قو ،التفاضل  .التقابضقبل  التفرُّ

م،-1 ا؛ وهو من الرب باع مائة جرام من الذهب، بمائة جرام من الذهب بعد شهر. هذا محرَّ

 ألنهما لم يتقابضا يف المجلس.

رط لجنس، ويشتمن الشعير بكيلو جرام من البر، جاز الختالف ا ااشترى كيلو جرامً -2

 التقابض يف المجلس.

 و ال.المجلس أ ، سواء تقابضا يفامن البر بشاة جاز مطلقً  اإذا باع خمسين كيلو جرامً -3

 . ال يجوز.من نفس العملة رياالتئة وعشرة ، بمريالباع مئة -4

 ال يجوز. .ريالعد شهر أو أكثر بألف ومائتي على أن يعيدها ب ريال ألف اقترض-5

ال يجوز؛ إذ  نيهات من الذهب، يدفعها بعد سنة.باع مائة درهم من الفضة بعشرة ج-6

 بيد. االبد من التقابض يًد 

 ب بيع النقد بالنقد بغيرالربوية، ألنها من با مصارفال يجوز بيع أو شراء أسهم ال-7

 تساو  وال تقابض.

جائز وهذه مصارفة، ويشترط لها  . دراهم من عملة أخرىباع مئة ريال، بمئة وعشرة -8

 التقابض يف الحال.
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 المبحث الثاين: الشفعة والجوار:/الباب األول: المعاوضات:

 

 الشفعة واجلوار: :املبحث الثاني

ة  هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت -  ع  ف   إليه بعوض مالي.الشُّ

 انفردً ، بعد أن كان نصيبه ماوسميت بذلك؛ ألن صاحبها ضمَّ المبيع إلى ملكه، فصار شفعً 

سبب الحادث بيف ملكه. وقيل: هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك 

  الشركة؛ لدفع الضرر.

-هلل)قضى رسول اقال: -رضي اهلل عنه-األصل فيها حديث جابرو وهي مشروعة،-

ويف  .ق[]بالشفعة يف كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة( -ملسو هيلع هللا ىلص

ة  أو حائط، ال -ملسو هيلع هللا ىلص-)قضى رسول اهلل رواية أخرى:  ب ع  بالشفعة يف كل شركة لم تقسم ر 

 .م[]يحل له أن يبيع حتى ي ؤِذن شريكه، فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به( 

اِر(قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-وعنه  قُّ بِالدَّ اِر، أ ح  ار  الدَّ    .]صحيح: حم، ت، كن، حب، مخ[ )ج 

، ما بيع من أرضوقد أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم في

 أو دار، أو حائط.

 شروعية الشفعة بالسنة واإلجماع.فتبيَّن من ذلك ثبوت م

ولم يؤذنه  باع، ض على شريكه، فإنرِ ع  ن يبيع نصيبه حتى يؤذن وي  ال يجوز للشريك أ-1

 فهو أحق به.

و والحيوان ونح ال تثبت الشفعة يف غير األرض والعقار، كالمنقوالت من األمتعة-2

 ذلك.

 شرعت لدفع الضرر عن الشريك. الشفعة حق شرعي ال يجوز التحيل إلسقاطه؛ ألنها-3

 ملكهم، ومن ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت تثبت الشفعة للشركاء على قدر-4

 اًل.ه سواء كان مؤجاًل أو حاب
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 المبحث الثاين: الشفعة والجوار:/الباب األول: المعاوضات:

 

يف معناه، فال  أو ما اصريًح  ابيعً  تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعةً -5

بغير عوض، وموروث، وموصى شفعة فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع: كموهوب 

 به.

: كحمام مللقسمة، فال شفعة فيما ال يقس ار المنتقل بالبيع قاباًل البد أن يكون العق-6

 ر، وطريق.صغير، وبئ

الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع، وإن لم يطالب بها وقت البيع سقطت، إال -7

ر طلبه لعذر، كالجه ل بالحكم أو غير ذلك من إذا لم يعلم فهو على شفعته، كذلك لو أخَّ

 األعذار.

الشفعة األرض التي لم تقسم، ولم تحد، وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها.  محل-8

فإذا قسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك، 

 اقية يف أصح قولي أهل العلم.فالشفعة ب

فًعا للضرر دبد للشفيع ِمن  أخذ جميع المبيع، فال يأخذ بعضه ويترك بعضه، وذلك  وال–9

 عن المشتري.

 
 حتى كاد أن يورثه. بالجار-ملسو هيلع هللا ىلص-الجار له حق على جاره، وقد أوصى النبي 

فمن احتاج إلى جاره كأن يحتاج إلى إجراء الماء يف أرضه، أو ممر يف ملكه، أو نحو ذلك، 

 انت بعوض أو بغير عوض.فعلى جاره أن يحقق له حاجته، سواء ك

ه، أو مصنع بيت لْلنسان أن يحدث يف ملكه ما يضر بجاره، كفتح نافذة تطل علىوال يجوز 

يقلق جاره بأصواته أو نحو ذلك. وإذا كان بينهما جدار مشترك ال يتصرف فيه ويضع 

عليه الخشب إال عند الضرورة، كأن يحتاج إليه عند التسقيف، فال يمنعن من ذلك؛ لقوله 

  .]ق[ خشبًة يف جداره( )ال يمنع جار جاره أن يغرز: -ملسو هيلع هللا ىلص-
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 المبحث الثالث: يف الحوالة:/األول: المعاوضات: الباب

 

 ن يف طرقاتهم.ال يجوز مضايقة المسلمي- 1

 يحدث يف ملكه ما يضايق الطريق.ال يجوز أن -2

 لدابته أو سيارته بطريق المارة. اال يجوز أن يتخذ موقفً -3

مارة عليه، كوضع حق للجميع فتجب المحافظة عليه، من جميع ما يضر ال الطريق-4

فيه ونحو ذلك؛ ألن إماطة األذى عن الطريق شعبة من شعب  اتمالمخلفات والقما

 اإليمان.

 :: يف احلوالةاملبحث الثالث

اِل عليه.الدين من ذمِة الم   نقل الحوالة: ح   ِحيِل إلى ذمِة الم 

ل ة، والتسامح وتسهيموهي مشروعة لما فيها من اإلرفاق، وتبادل المصالح بين أفراد األ

بِع أحدكم )إذا أ  قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول اهلل -رضي اهلل عنه-عن أبي هريرة ف المعامالت. ت 

ليقبل ، وومعناه: إذا أحيل بالدين الذي له، على موسر فليحتل .]ق[ على مليء  فليتبع(

ن  أحاله؛ ألنَّ مالحوالة. فإذا أحال ال ل س عيب دين دائنه على مفلس رجع بحقه على م  الف 

 رجوع.ولم يرض به، فله حق ال

 اآلتي:يشترط لصحتها 

يَّر يف جهات قضاء الدين، فال تتعيَّن عليه جهة  قهرً -1 خ  حيل؛ ألنه م   .ارضا الم 

 وصفة. اوجنًس  اكون المالين المحال به وعليه، متفقين قدرً -2

 يف ذمة المحال عليه. امستقرً  اأن يكون المحال به دينً -3

مة المحيل إلى ويترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذ

 ذمة المحال عليه.
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 المبحث الرابع: الشركة:/الباب األول: المعاوضات:

 

، وهي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرض  اوهي مما يلحق بالحوالة أيًض 

يف  ا، أو أن يقرض إنسان  آخر قرًض ض  ض أو نائِبه إلى نائبه يف بلد آخر ليوفيه المقر  للمقرِ 

للطرفين،  فيها مصلحةو ،بلد؛ ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرِض أو نائبِه يف بلد آخر

فالورقة التي يكتبها المقترض . .من غير ضرر على واحد منهما، وال محظور شرعي.

 . -وهي كلمة فارسية معربة-بذلك تسمى سفتجة 

وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها يف جهة أخرى. وصورتها: أن يقوم 

منه سداد قيمة هذا المبلغ  ا، طالبً مصارفال من مصرفالشخص بدفع مبلغ نقدي إلى 

 .مصرفلشخص آخر يف بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها ال

لعملة، ا ويرغب طالبها تحويلها بنفس ،ة ماتجوز الحواالت التي تقدم مبالغها بعمل-1

هي ف ن مقابلفإذا كانت بدوسواء أكان بدون مقابل أم بمقابل يف حدود األجر الفعلي، 

القائمون بتنفيذ هي وكالة بأجر، ووإذا كانت بمقابل، ف من قبيل الحوالة المطلقة.

 .حتى ت ست لم الحواالت ضامنون للمبالغ

فإن  الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها،إذا كان المطلوب يف -2

سليم بت العملية تتكون من صرف وحوالة. وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك

 له يف دفاتره بعد االتفاق على سعر الصرف مصرفوتقييد ال مصرفالعميل المبالغ لل

 لمعنى المشار إليه.المثبت يف المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة با

 :: الشركةاملبحث الرابع

 : االختالط، أي: خلط أحد المالين باآلخر بحيث ال يتميزان عن بعضهما.لغة :الشركة

إلرث كشركة ا فاالجتماع يف االستحقاق:هي االجتماع يف استحقاق أو تصرف.  :اوشرعً 
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 المبحث الرابع: الشركة:/الباب األول: المعاوضات:

 

 واالجتماع يف ."شركة األمالك": اأو منفعة، وتسمى هذه أيًض والوصية والهبة يف عين 

ان قسم، وهي المقصودة هنا بالبحث. فهذان "شركة العقود"وهو ما يعرف بـ  التصرف:

 للشركة وفق هذا التعريف.

وجاءت اآليات القرآنية الكريمة، واألحاديث النبوية الشريفة،  الشركة مشروعة، -

 والخلطاء: [.24]ص:  ۇىئ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ يئےقال تعالى:  زها.بجوا

 [.12]النساء:  ىئڻ ڻ ں يئںوقال سبحانه:  ،الشركاء

وهي من العقود الجائزة، والمجتمع بحاجة ماسة إليها وال سيما يف المشروعات -

 ستطيع الشخص القيام بها بمفرده.الضخمة التي ال ي

 نشاطاتها، إذا خلت من المحرمات والموانع الشرعية يف األصل يف الشركات الجوازو -

 ،تبالمحرما أو الشركات التي تتعامل ،الربوية مصارففإن كان أصل نشاطها حراًما كال

ات شرك واألعراض والخنازير يف كل أو بعض معامالتها، فهي، كالمتاجرة يف المخدرات

والجهالة  ين أن تخلو من الغررمحرمة ال يجوز تملك أسهمها وال المتاجرة بها. كما يتع

ها يف فساد للنزاع، وأي من األسباب األخرى التي تؤدي إلى بطالن الشركة أو المفضية

 الشريعة.

وهي أن يشترك اثنان فأكثر يف مال يتجران فيه، وسميت بذلك؛  أواًل: شركة الِعنان:

ير، كاستواء ِعنان فرسيهما إذا استويا يف السالستواء الشريكين فيها يف المال والتصرف، 

ترط يف صحتها كون رأس المال من كل منهما أو منهم نقًد  ، وأن احاضرً  امعلومً  اوي ش 

د لكل واحد  منهما جزء معلوم من الربح. دَّ  ي ح 

ن يتجر به، بجزء معلوم م وهي أن يدفع أحد الشريكين لآلخر مااًل  ثانًيا: شركة المضاربة:

 الربح.
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 المبحث الرابع: الشركة:/الباب األول: المعاوضات:

 

وهي أن يشتركا يف ربح ما يشتريان بجاهيهما، دون أن يكون لهما  ثالًثا: شركة الوجوه:

 على ثقة التجار بهما. ارأس مال، اعتمادً 

وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، كاالحتشاش،  رابًعا: شركة األبدان:

سج من العمل، كن ذممهما واالصطياد، والمعدن، واالحتطاب، أو يشتركا فيما يتقبالن يف

 وخياطة ونحوهما.

يوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه، وكذلك الخسارة تكون بينهما على 

قدر ماليهما، وهذا يف غير المضاربة، ولكل  منهما فسخ عقد الشركة متى شاء، كما تنفسخ 

 بموت أحدهما أو جنونه.

نظر ض الء بغالشركا لوتشكيلها على رؤوس أموا اهي الشركات التي تعتمد يف تكوينهو 

  ل.قابلة للتداو اعن الشخصية المستقلة لكل مساهم، وتكون أسهمه

 وتنقسم إلى:

 ا إلى أسهم متساوية قابلةمالها مقسمً  هي الشركة التي يكون رأسو شركة المساهمة:-1

 بمقدار حصته يف رأس المال. فيها مسؤواًل للتداول، ويكون كل شريك 

تداول، لل مالها من أسهم قابلةتي يتكون رأسهي الشركة الو شركة التوصية باألسهم:-2

كاملة عن  ةشركاء فيها قسمين: شركاء متضامنين ومسؤولين مسؤولية تضامنيويكون ال

 حصصهم.وشركاء موصين مسؤوليتهم محدودة بمقدار  ديون الشركة،

ا لعدد كً مالها مملوسن رأي يكوهي الشركة التو :الشركة ذات المسؤولية المحدودة-3

، وتتحدد ن(يختلف ذلك باختالف القواني)ء ال يزيد عن عدد معين من الشركا محدود

ء فيها بمقدار حصة كل واحد منهم يف رأس المال، وال تكون أسهمها االشرك ةمسؤولي

 ل.قابلة للتداو
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 المبحث الرابع: الشركة:/الباب األول: المعاوضات:

 

 ألشخاصهمحيث يكون  ،م كيانها على أشخاص الشركاء فيهاهي الشركات التي يقوو

 وتنقسم إلى: ا، ويثق كل واحد منهم يف اآلخر.ًض اعتبار، ويعرف بعضهم بع

، على راإلتجان أو أكثر بقصد هي الشركة التي تعقد بين شخصيو ،شركة التضامن-1

مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية يف جميع  نويكونوالمال بينهم،  يقتسموا رأس نأ

الدائنين. وهي تقوم بصفة أساسية على المعرفة الشخصية بين  الخاصة أمام مأمواله

 ء.الشركا

 هي الشركة التي تعقد بين شريك أو أكثر، يكونونوشركة التوصية البسيطة، -2

 خارجينومتضامنين، وبين شريك واحد أو أكثر، يكونون أصحاب حصص  مسؤولين

شركاء موصين، ومسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم يف رأس  ويسمون، اإلدارة عن

 المال.

خصين ش هي شركة مستترة ليس لها شخصية قانونية، وتنعقد بينو شركة المحاصة،-3

 حاألربام لكل منهم حصة معلومة يف رأس المال، ويتفقون على اقتسا أو أكثر يكون

 ي واحد أو أكثر يقوم به الشركاء أو أحدهم باسمهاروالخسائر الناشئة عن عمل تج

 ل فيها.الخاص، وتكون المسؤولية محدودة يف حق مباشر العم

 ةأو شركات أخرى مستقل ةمال شركا يف رأسهي الشركة التي تملك أسهًما أو حصًص و

 خططها العامة. ا من السيطرة على إدارتها، ورسمعنها، بنسبة تمكنها قانونً 

الفرعية، لها مركز أصلي يقع يف إحدى  تشركة تتكون من مجموعة من الشركا هيو 

أخرى مختلفة، وتكتسب يف الغالب  لما تقع الشركات التابعة له يف دوالدول، بين



 459الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الخامس اإلجارة:/الباب األول: المعاوضات:

 

ية متكاملة ادخالل استراتيجية اقتص جنسيتها. ويرتبط المركز مع الشركات الفرعية من

 تهدف إلى تحقيق أهداف استثمارية معينة.

 :اإلجارة املبحث اخلامس

 .ا: مشتقة من األجر، وهو العوض، ومنه تسمية الثواب أجرً لغة اإلجارة:-

، مدة معلومة، من عين معلومة افشيئً  ا: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئً اوشرعً 

ودليل مشروعيتها قوله تعالى:  ة. أو على عمل معلوم بعوض معلوم.يف الذم أو موصوفة

 ھ ھ يئہوقوله جل شأنه:  [،6]الطالق:  ڤىئ ٹ ٹ ٹ يئٹ

-)أن النبي وقد ثبت  [.26]القصص:  ڭىئ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ

يًتا-ملسو هيلع هللا ىلص يل هادًيا ِخر  بالطرق والمسالك  ااهرً أي م-وأبا بكر استأجرا رجاًل من بني الدَّ

  .]خ[ (- الخفية يف الصحراء

ل )قا: قال-ملسو هيلع هللا ىلص-، أن رسول اهلل ف  األجير أجرته، فعن أبي هريرةوجاء الوعيد لمن لم يو

: )رجل  استأجر أجيًرا فاستوىف ... وذكر منهماهلل تعالى: ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة( 

ه( ه : -ملسو هيلع هللا ىلص-وعن ابن عمر قال: قال رسول اهلل  .]خ[ منه ولم يعطه أجر  )أعطوا األجير أجر 

   .]صحيح: جه، هق[قبل أن يجف عرقه( 

 .ا، رشيًد ا، حرً ا، بالغً ال تصح إال من جائز التصرف، عاقاًل -1

 عليها، فاشترط العلم بها كالبيع.أن تكون المنفعة معلومة؛ ألن المنفعة هي المعقود -2

 وضة، فوجب العلم بها كالثمن.األجرة معلومة؛ ألنها عوض يف عقد معاأن تكون -3

 ، والغناء، وبيع آالت اللهو.أن تكون المنفعة مباحة، فال تصح اإلجارة على الزنى-4

كون المنفعة قابلة لالستيفاء، فال تصح اإلجارة لشيء يتعذر استيفاء المنفعة منه، -5

 ة.لحفظ شيء يحتاج إلى الرؤي كإجارة أعمى
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رط فع، فاشتله فيها؛ ألن اإلجارة بيع المنا اأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونً -6

 ذلك فيها كالبيع.

 جهولة؛ ألنها تؤدي إلى التنازع.أن تكون المدة معلومة، فال تجوز اإلجارة لمدة م-7

 ق بعقد اإلجارة األحكام اآلتية:ويتعل

تئجار على أعمال القرب والعبادات، كاألذان والحج والفتيا والقضاء ال يجوز االس-1

 اواإلمامة وتعليم القرآن؛ ألنها قربة إلى اهلل تعالى، ويجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقً 

 ، أو من فاعل خير مقابل تفرغه.من بيت مال المسلمين

ن من اال-2 كَّ نتفاع بها، ويجب على على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستأجر وي م 

 ة، وأن يدفع األجرة عند حلولها.المستأجر المحافظة على العين المستأجر

ال يجوز فسخ عقد اإلجارة من أحد الطرفين، إال برضا اآلخر، وإذا مات أحدهما -3

 يبطل العقد، ويقوم وارثه مقامه. والعين المؤجرة باقية لم

أو انقطع نفعها، كدابة ماتت، أو دار تنفسخ اإلجارة إذا تلفت العين المؤجرة، -4

 انهدمت.

جور ي لألالربط القياسويجوز الربط القياسي لألجور تبًعا للتغير يف مستوى األسعار. 

ره جهة وفًقا لما تقد ،األسعار تبًعا للتغير يف مستوى ،تعديل األجور بصورة دورية :هو

النقدي للعاملين من  الخبرة واالختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية األجر

فاع ينتج عنه من االرت انخفاض القدرة الشرائية لمقدار األجر بفعل التضخم النقدي وما

األصل يف الشروط  المتزايد يف المستوى العام ألسعار السلع والخدمات، وذلك ألن

وصارت  جرةاألتراكمت  ، على أنه إذاالشرط الذي يحل حراًما أو يحرم حالاًل  الجواز إال

يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح وعليه ف دينًا تطبق عليها أحكام الديون.



 461الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الخامس اإلجارة:/الباب األول: المعاوضات:

 

 تحدد فيها األجور بالنقود، شرط الربط القياسي والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي

 لالقتصاد العام.   ينشأ عن ذلك ضررجور، على أالَّ لأل

 تنقسم صور االتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:

مالك إذا اتفق الف أن يكون االتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.-1

فال  ،عن األجرة الدورية والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلًغا مقطوًعا زائًدا

ا من أجرة المدة المتفق عليها، المبلغ المقطوع على أن يعد جزءً  مانع شرًعا من دفع هذا

 هذا المبلغ أحكام األجرة. ويف حالة الفسخ تطبق على

بعد  ة أووذلك يف أثناء مدة عقد اإلجار ،أن يكون االتفاق بين المستأجر وبين المالك-2

بين المستأجر أثناء مدة اإلجارة على أن يدفع إذا تم االتفاق بين المالك وف انتهائها.

ل تخليه عن حقه الثابت بالعقد يف ملك منفعة بقية المدة، إلى المستأجر مبلًغا مقاب المالك

 يفتعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه  ا، ألنهدل الخلو هذا جائز شرعً ب فإن

 التي باعها للمالك. ةالمنفع

و بعد أ المستأجر وبين مستأجر جديد، يف أثناء مدة عقد اإلجارةأن يكون االتفاق بين -3

 تم االتفاق بين المستأجر األول وبين المستأجر الجديد، يف أثناء مدة إذاف انتهائها.

 مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن األجرة الدورية، فإن بدل اإلجارة، على التنازل عن بقية

 عقد اإلجارة المبرم بين المالك والمستأجر ضىالخلو هذا جائز شرًعا، مع مراعاة مقت

 األول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للحكام الشرعية.

بل ق وبين كل من المالك والمستأجر األول، ،أن يكون االتفاق بين المستأجر الجديد-4

لنص عقد اإلجارة في اإلجارات الطويلة المدة، خالًفا ف .نتهائهاانتهاء المدة، أو بعد ا

القوانين، ال يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، وال أخذ  طبًقا لما تسوغه بعض

بموافقة المالك، أما إذا تم االتفاق بين المستأجر األول وبين المستأجر  بدل الخلو فيها إال
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نفعة مانقضاء المدة، فال يحل بدل الخلو، النقضاء حق المستأجر األول يف  الجديد بعد

 العين.

لى االكتفاء عن صور اإليجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديالن األ  -1 و 

 التاليان:

 البيع باألقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. األول:

 ميععقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء ج الثاين:

 التالية:األقساط اإليجارية المستحقة خالل المدة يف واحد من األمور 

 مدة اإلجارة. مدُّ -أ    

 إنهاء عقد اإلجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.-ب    

 شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة.-ت    

احد، و عقدان مختلفان، يف وقت ضابط منع عقد اإليجار المنتهي بالتمليك، أن يرد-2

 على عين واحدة، يف زمن واحد.

 ان:ضابط عقد اإليجار المنتهي بالتمليك لجواز-3

ا بحيث يكون إبرام يستقل كل منهما عن اآلخر، زمانً  وجود عقدين منفصلين :لواأل 

وعد بالتمليك يف نهاية مدة اإلجارة. والخيار يوازي  عقد البيع بعد عقد اإلجارة، أو وجود

 األحكام.الوعد يف 

 ة للبيع.اترفعلية وليست س أن تكو ن اإلجارة ثاين:ال 

مالك ال يلزم يف عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك، أن يكون ضمان العين المؤجرة على-4

ي تعد ناشئ من ال على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير تلف

لعقد على ا المستأجر أو تفريطه، وال يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة، وإذا اشتمل
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ه المالك ويتحمل اا ال تجاريً ا إسالميً تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيً 

 المؤجر وليس المستأجر.

ة اإلجار اإلجارة طوال مدة يجب أن تطبق على عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك أحكام-5

 وأحكام البيع عند تملك العين.

لمؤجر ال ا تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية يف عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك على-6

 على المستأجر طوال مدة اإلجارة.

 من الصور الممنوعة لعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك، ما يلي:-7

مدة ال ن المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خاللعقد إجارة ينتهي بتملك العي-أ

 .اا تلقائيً المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب اإلجارة يف نهاية المدة بيعً 

سداد  ىة معلومة، مع عقد بيع له معلق علإجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمد-ب

 ف إلى وقت يف المستقبل.جميع األجرة المتفق عليها خالل المدة المعلومة، أو مضا

 إلى عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجاًل -ت

 (.هو آخر مدة عقد اإليجار)أجل طويل محدد 

 من الصور الجائزة لعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك، ما يلي:-8

دة م المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة يف نك  ميعقد إجارة -أ

قد بع ا على سداد كامل األجرة وذلكمعلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقً 

 مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل األجرة.

األقساط  عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء جميع-ب

دة انتهاء م ر السوق عندالمأجورة بسعن اإليجارية المستحقة خالل المدة يف شراء العي

 اإلجارة.
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دة م ل أجرة معلومة يفن االنتفاع بالعين المؤجرة، مقابالمستأجر م نك  ة يمعقد إجار-ت

ق يتف نمستأجر بعد سداد كامل األجرة بثممعلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة لل

 عليه الطرفان.

 المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، يف نك  عقد إجارة يم-ث

 رة يف أي وقتر حق الخيار يف تملك العين المؤجمدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأج

 يشاء، على أن يتم البيع يف وقته بعقد جديد بسعر السوق، أو حسب االتفاق يف وقته.

 :: اجلعالةالسادساملبحث 

ال ة:  -  التزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله. وهيالِجع 

ن وجد  سيارتي المفقودة فله ألف ريال. مثاله: أن يقول: م 

 ڦ ڦ ڤ ڤ يئڤ، ويدل عليها قوله تعالى: وهي من العقود المباحة شرًعا -

-من أصحاب النبي  اأن ناًس  الخدري:وعن أبي سعيد [. 72]يوسف:  ڄىئ ڦ ڦ

ل دغ  سي د  الحي، -ملسو هيلع هللا ىلص ، مّروا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فلم يضيفوهم، ف 

اًل  ق؟، قالوا: نعم، لكن ال نفعل إاّل فقالوا للصحابة: هل فيكم من را ع  ، أن تجعلوا لنا ج 

قاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأتوهم بالشياه،  فجعلوا لهم قطيع شياه، فر 

: -ملسو هيلع هللا ىلص-، فلما رجعوا سألوه، فقال لهم -ملسو هيلع هللا ىلص-فقالوا: ال نأخذها حتى نسأل رسول اهلل 

  .]ق[)خذوا منهم، واضربوا لي معكم بسهم( 

على  احيح التصرف، ويف العامل أن يكون قادرً يف الملتزم بالجعل أن يكون ص يشترط-1

 العمل.

خمر، أو ، أو صناعة محرم ، فال تصحُّ على محرم كغناءاأن يكون العمل مباًح -2

 نحوهما.
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األسبوع فله دينار؛ لم   يوقت العمل بوقت محدد، فلو قال: من ردَّ جملي إلى نهايةأاّل -3

 يصح.

فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل،  أنها عقد جائز، لكل  من الطرفين فسخها،-4

 وإن فسخها العامل فال شيء له.

 التسويق التواصلي حيث عن طريقتسويق المنتجات أو الخدمات  هو معاملة تقوم على

 ايقوم المستهلك بدعوة مستخدمين آخرين لشراء المنتج يف مقابل عمولة، ويحصل أيًض 

ح من على قمة صبين بحيث ه ببيع المنتج آلخريئحالة قيام عمالتخدم على نسبة يف المس

  .الهرم لديه شبكة من الزبائن المشتركين بأسفله، أو عمالء قام بالشراء عن طريقهم

وأقرب أصل يكيف عليه التسويق الشبكي هو عقد الجعالة، ولكن دخلته صور جعلته 

لمحرمة، ولكي يكون صحيًحا ينحرف عن هذا العقد، إلى أنواع أخرى من المعامالت ا

 ال بد من مراعاة هذه الشروط، وإال كان محرًما:

 اا لشراء منتج؛ خروًج ا من المال وال ثمنً ا مقدمً أال يشترط على الوسيط المسوق مبلغً -1

 من شبهة الربا والقمار.

ى ا من الغرر والتدليس، وحتا يباع بسعر السوق أو أقل؛ خروًج أن يكون المنتج حقيقيً -2

  تكون العموالت واألرباح هي المقصود للشركة والمسوق.ال

ا، لجهد أو عمل؛ حتى ال تكون أجرة الوسيط سحتً  أن يكون عمل الوسيط مقاباًل -3

ا بسمسرة مباشرة أو متابعة وإشراف مستمر فيشترط أن يكون الجهد المبذول حقيقيً 

عة الطبقة الثالثة والرابوعمل جماعي، فال يجوز للطبقة األولى أن تستربح على جهود 

دون بذل جهد عمل حقيقي يف التسويق معهم، فينبغي تقييد الطبقات بعدد معين  مثاًل 

 ليتمكن صاحب الطبقة األولى من بذل جهد عمل حقيقي معهم. كخمسة أو ستة مثاًل 
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ا من أال تحرم الشركة المسوق من أجرته بالكامل عند عدم قيامه بجزء من عمله؛ منعً -4

موال الناس بالباطل، فالمسوق يستحق عمولته على قدر الجزء الذي قام به، وال أكل أ

ا للشركة حرمان المسوق من العمولة إن حقق مبيعات من جهة اليمين فقط يصح شرعً 

 ؛ ألن الشركة استفادت من عمل المسوق دون مقابل.مثاًل 

هب يف تجارة الذ مراعاة ضوابط التجارة اإللكترونية، ومنها وجوب تقابض البدلين-5

 والفضة، ومراعاة ضوابط الصرف، وعدم المتاجرة بالمحرمات.

وير زوالت واالحتيال االلتزام بأخالقيات اإلسالم يف العمل من تجنب للغش والخداع-6

 واإلضرار باآلخرين وغير ذلك.

ة نقد على هيئ هما يجمع من المشتركين فيها بدفع قوم علىت هو معاملةالهرمي التسويق 

يف المنظمة، أو تدريبهم  لالنضمامأو خدمة أو معلومة، مقابل جلب مشتركين آخرين 

لجلب أعضاء آخرين. وال يعني ذلك بالضرورة عدم وجود سلعة يتم تداولها أو بيعها 

 د، ولذلك سميللعامة، ولكن التركيز الرئيسي والهدف األكبر هو جلب مشتركين جد

هذا النظام بالهرم، ألن المشتركين الجدد يضافون تحت من سبقهم من المشتركين، مما 

 .اانضمامً ، أعاله مؤسس المنظمة أو مندوبه، وأدناه آخر المشتركين ايكون هرمً 

 :: املزارعة واملساقاةاملبحث السابع

دفع أرض لمن يزرعها، أو حب  لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع  من  المزارعة:

عليه بجزء مشاع دفع شجر  مغروس معلوم، له ثمر مأكول لمن يعمل  المساقاة:و الثمرة.

 معلوم من الثمرة.

أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب، والمساقاة تقع  والعالقة بين المزارعة والمساقاة:

 ل منهما للعامل جزء  من اإلنتاج.كالنخيل، ويف كعلى الشجر 
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 المبحث السابع: المزارعة والمساقاة:/الباب األول: المعاوضات:

 

-)أن النبيَّ فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما:  ؛لحاجة الناس إليهما مشروعتان،وهما - 

  .]ق[ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع( عامل-ملسو هيلع هللا ىلص

 ال يقعان إال من بالغ، حر، رشيد.أن يكون عاقدهما جائز التصرف، ف-1

 ة، والبذر معلوًما يف المزارعة.أن يكون الشجر معلوًما يف المساقا-2

 للشجر ثمر مأكول، من نخل وغيره.أن يكون -3

أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر، أو من الغلة، كالثلث -4

 أو الربع أو نحو ذلك.

 

،  يلزم-1 ، ونظافة  ، وسقي  العامل أن يعمل كلَّ ما يؤدي إلى صالح الثمرة، من حرث 

 النخل، وتجفيف الثمر، وغير ذلك.وصيانة، وتلقيح 

على صاحب األرض العمل على كل ما يحفظ األصل، كحفر البئر، وتوفير المياه، -2

 جز، وجلب اآلالت ومضخات المياه.وإقامة الجدران والحوا

 صته بظهور الثمرة.يملك العامل ح-3

لكل عاقد فسخ العقد متى شاء؛ ألنهما عقد جائز غير الزم، فإن انفسخ العقد وقد -4

طا، فإن فسخ العامل قبل طلوع الزرع وظهور  ر  ظهر الثمر، فهو بين العاقدين على ما ش 

الثمرة، فال شيء له؛ ألنه رضي بإسقاط حقه كعامل المضاربة، أما إن فسخ رب المال 

 وع يف العمل، فللعامل أجرة عمله.ر الثمرة وبعد الشرقبل ظهو

، فلم تحمل تلك السنة، فال شيء الو ساقاه أو زارعه يف مدة تكمل فيها الثمرة غالبً -5

 للعامل.
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 المبحث الثامن: المسابقة:/الباب األول: المعاوضات:

 

 :: املسابقةاملبحث الثامن

لقيام به ا معاملة تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر يف تحقيق أمر أوهي  :المسابقة

 واإلجماع.والمسابقة جائزة بالكتاب، والسنة،  بعوض أو بغير عوض.

  [.60]األنفال:  ۈىئ ۆ ۆ ۇ ۇ يئڭفقوله تعالى:  أما الكتاب:-

سابق بين الخيل -ملسو هيلع هللا ىلص-)أن النبيعمر رضي اهلل عنهما: ما رواه ابن  ومن السنة:-

مرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني  ض  الم 

ب ق  إال يف خف أو نصل أو حافر(: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله و .]ق[زريق(  ]صحيح: حم، د، ت، ن،  )ال س 

دوات الجهاد القوة للجهاد. واآلن لم تعد من أ والمقصد يف هذه الثالثة إعداد .حب[

 فالسباق فيها من العبث واللعب.

 وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة يف الجملة.-

يف كل أمر لم يرد يف تحريمه نص ولم يترتب  مشروعة  ، وهي بال عوض المسابقة األول:

 ترك  واجب أو فعل  محرم. عليه

 إذا توافرت فيها الضوابط اآلتية: ، وتجوزالمسابقة بعوض الثاين:

 .مشروعة ومجاالتها ووسائلها المسابقة أهداف تكون أن-1

 .ومشروعة واضحة شروطها تكون أن-2

 تحقق المسابقة مقصًدا من المقاصد المعتبرة شرًعا. أن-3

أن يكون العوض معلوًما ومباًحا؛ ألنه مال يف عقد، فوجب العلم به وإباحته كسائر -4

 العقود.

ب ه القمار.-5  أال يكون العوض )الجائزة( فيها من جميع المتسابقين. ليخرج بذلك عن ش 

 أن ال يترتب عليها ترك  واجب أو فعل محرم.-6
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 المبحث الثامن: المسابقة:/ب األول: المعاوضات:البا

 

 ،كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية، كالتدرب على الجهاد، واستعمال األسلحة-1

 ، ويجوز أخذ العوض عليها.ندوبةممسائل العلم، فالمسابقة فيه والتدرب على 

د  منه اللعب والمرح الذي ال مضرة منه، مما أباحه الشرع، تجوز فيه -2 كل ما ي ق ص 

ز ا النوع ال يجوالمسابقة، بشرط أال يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصالة ونحوها. وهذ

 أخذ العوض عليه.

هر ظ لفضل لصاحبه، فإنلكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر ا-3

 فللفاضل الفسخ دون المفضول.

 د المتسابقين، أو أحد المركوبين.تبطل المسابقة بموت أح-4

الجوائز ال تجوز  ء منها يف مجموعلمسابقات التي تدخل قيمتها أو جزا بطاقات-5

 ألنها ضرب من ضروب الميسر. شرًعا؛

 رام؛ح بين طرفين فأكثر على نتيجة فعل لغيرهم يف أمور مادية أو معنوية المراهنة-6

 لعموم اآليات واألحاديث الواردة يف تحريم الميسر.

كان  اإذ ؛ادخول يف المسابقات غير جائز شرعً ى المكالمات الهاتفية للبلغ علم دفع-7

 الناس بالباطل.ا ألكل أموال منعً  ؛ذلك المبلغ أو جزء منه يدخل يف قيمة الجوائز

 االستفادة المالية دون –مانع من استفاد ة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط  ال-8

نها من جزء م أو ،طة أال تكون قيمة الجوائزشري؛ المشروعة المسابقات طريق عن –

 ة للمستهلكين.الترويج غش أو خدا ع أو خيان المتسابقين، وأال يكون يف

 ا.بالخسارة الالحقة للفوز غير جائز شرعً  وانخفاضهامقدار الجائزة  تصاعد-9

 ا تجلب  منافعالفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطً  بطاقات-10

 ض فإنها غير جائزة لما، وأما إذا كانت بعو(بغير عوض) مباحة، جائزة إذا كانت مجانية

 فيها من الغرر.
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 المبحث التاسع: العقود المساندة للمالية اإلسالمية:/الباب األول: المعاوضات:

 

 :يةاإلسالمعقود املساندة للمالية ال :املبحث التاسع

خذ السلعة أنه إن أ بيع السلعة مع دفع المشتري مبلًغا من المال إلى البائع على تعريفه:-1

 احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع.

ي حكمه:-2  ننتظار بزمن محدود. ويحتسب العربودت فترة االيجوز بيع العربون إذا ق 

 الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.ا من جزءً 

كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين يف مجلس العقد ال يصح بيع العربون يف -3

يف  ، وال يجري بيع العربون(مبادلة األموال الربوية والصرف)قبض البدلين  أو (السلم)

 عدة ولكن يجري يف مرحلة البيع التالية للمواعدة.بالشراء يف مرحلة الموا المرابحة لآلمر

سعر ، حتى يستقر اليريد شراءها من هانيف ثم وضع السلعة علنًا، ليزيد هو :تعريفه-1

 .فتباع

 يةإلسالمالشريعة ا عنها بيوع التي نهتختلف عن بعض الم جائز شرًعا، وهو حكمه:–2

 سوم على السوم وإن كان الكل يشترك يف عنصر المنافسة.كالنجش وال

يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحس  أنواعه:-3

ى اختياري كالمزادات العادية بين األفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي ته إلبطبيع

 والهيئات الحكومية واألفراد.القضاء، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة،  يوجبها

 من صوره المعاصرة:-

 بيع السيارات )الحراج(.-أ

 .)الحل قة( بيع الفواكه والخضار-ب

 الحراج الشعبي. كحراج السمك، والسلع المستعملة...-ت

 بيع التحف واللوحات الفنية والنوادر.-ث
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 المبحث التاسع: العقود المساندة للمالية اإلسالمية:/الباب األول: المعاوضات:

 

 وغيرها. مصارفالمزايدة يف استثمار ال-جـ

 علقة به:تمن األحكام الم-

 وضوابط إن اإلجراءات المتبعة يف عقود المزايدات من تحرير كتابي، وتنظيم،-1

 وشروط إدارية أو قانونية، يجب أن ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

مشارك  ا، ويجب أن ي رد لكليد الدخول يف المزايدة جائز شرعً طلب الضمان ممن ير-2

 مالي من الثمن لمن فاز بالصفقة.عليه العطاء، ويحتسب الضمان ال لم يرس  

مة عن القي دفتر الشروط بما ال يزيد قيمة-ال مانع شرًعا من استيفاء رسم الدخول -3

 ا له.لكونه ثمنً -الفعلية 

نسبة  لنفسه مشاريع استثمارية ليحقق المي، أو غيرهز أن يعرض المصرف اإلسيجو-4

 .مضاربة مع المصرف أم ال يف عقد اًل أعلى من الربح، سواء أكان المستثمر عام

 ومن صوره، ما يلي: 

 أن يزيد يف ثمن السلعة من ال يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.-1

شتري الم ن ال يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغريتظاهر م أن-2

 فيرفع ثمنها.

ا عينً م اا أنه دفع فيها ثمنً لسمسار، ادعاء كاذبً الوكيل، أو ايدعي صاحب السلعة، أو  أن-3

 ليدلس على من يسوم.

 ية، والمقروءة، التي تذكر أوصاًفا رفيعة ال تمثلالوسائل السمعية، والمرئ اعتماد-4

 الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري، وتحمله على التعاقد.

 إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة، تقدم فيها المناقصة طلب الوصول تعريفها:-1

 .حددةم ط ومواصفاتبين إلى تقديم عطاءاتهم، وفق شروالجهة الطالبة لها الدعوة للراغ
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 ة اإلسالمية:المبحث التاسع: العقود المساندة للمالي/الباب األول: المعاوضات:

 

سواء أكانت مناقصة ، ا، وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامهاجائزة شرعً  حكمها:-2

 عامة، أم محددة، داخلية، أم خارجية، علنية، أم سرية.

ا، وميً حك ، أو المرخص لهمان رسميً ز قصر االشتراك يف المناقصة على المصنَّفييجو-3

 .ا على أسس موضوعية عادلةن هذا التصنيف، أو الترخيص قائمً وويجب أن يك

الشركات المنافسة؛ لما فيه من الغش، واإلضرار بصاحب  ال يجوز شراء تنازل-4

 المشروع، وفيه أكل للمال بالباطل.

ومة، ا معلعقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعً هو  التوريد:عقد  تعريفها:-1

بصفة دورية، خالل فترة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو  مؤجلة،

 بعضه.

 تعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.ي عدم وجود بند يف العقد جائز بشرط حكمه:-2

 كالتالي: ، وهيوحاالتهصوره -3

يه أحكام عل إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق-أ 

 ، وهو جائز للحاجة.االستصناع

م يلتز إذا كان محل عقد التوريد سلعة ال تتطلب صناعة، وهي موصوفة يف الذمة-ب

 بتسليمها عند األجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:

 عجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوزأن ي األولى:

 ا.بشروطه المعتبرة شرعً 

 أال يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا ال يجوز ألنه مبني على الثانية:

 اعدة الملزمة بين الطرفين، وهذه المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هناالمو

ن بيع الكالىء بالكالىء وهو غير جائز. أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة ألحد الطرفين م

 لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم. أو
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 المبحث التاسع: العقود المساندة للمالية اإلسالمية:/الباب األول: المعاوضات:

 

ن ت  -1 الذي  جإذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة بفئة من الناس إلى الم 

 ا لكونه من السلع أو المنافع الترفيهية، التي يمكنتتعلق به الوكالة الحصرية، نظرً 

 االستغناء عنها، أو كان هناك ضرورة أو حاجة غير متعي نة إليه، لوجود مثيل أو بديل له

تراضى ي متوفر يف السوق بسعر عادل، فإن من حق الوكيل المستورد أن يبيعه بالثمن الذي

ألصل يف ا تري عليه، وليس للدولة أو للقضاء حق التدخل بالتسعير عليه فيه، إذمع المش

اختصاص  صحة العقود التراضي، وموجبها ما أوجبه العاقدان على أنفسهما به، وألن

ن ت ج واحتكاره له  ث إن حي شرًعا، زجائ (بالمعنى اللغوي لالحتكار)صاحب الوكالة بالم 

ناس، بعامة ال االذي يرضى به، إذا لم يتضمن ظلًما أو إضرارً من حقه بيع ما يملك بالثمن 

 وال يجوز التسعير عليه فيه.

الحصرية، وأن  الوكالة قإذا كانت هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة متعي نة بمتعل  -2

ال  ذعندئف، اظالمً  له بثمن عادل، ال يتضمن غبنًا فاحًشا أو تحكًما يكون الوكيل باذاًل 

ن ت جيجوز تد وع يف تصرف مشر خل  الدولة بالتسعير عليه، ألن اختصاصه واحتكاره الم 

 ي تعرض له فيه. ملكه، ال ظلم فيه ألحد، وال إضرار بالناس المحتاجين إليه، فال

 الحصرية، إذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة متعي نة بمتعلق الوكالة-3

لى ع احش أو بشروط جائرة. ففي هذه الحال يجبوالوكيل ممتنع عن بيعه إال بغبن ف

  .الدولة أن تتدخل لرفع الظلم عن المحتاجين إليه بطريق التسعير الجبري على الوكيل

وإصالح ما تحتاجه آلة أو أي شيء  طرف بفحص عقد التزام :عقد الصيانة هو تعريفه:-1

م. وقد يلتزم فيه لومة يف مقابل عوض معلومع آخر من إصالحات دورية أو طارئة لمدة

 الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد. 

 يجوز منها ما يلي: الذي، وعقد الصيانة كثيرةصور -2
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 المبحث التاسع: العقود المساندة للمالية اإلسالمية:/الباب األول: المعاوضات:

 

 عقد صيانة، غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع األولى:

وهو  ،العادة، وهذا عقد إجارة على عمل ر العاقدان لها حساًبا يفة ال يعتبتقديم مواد يسير

 ا.ا واألجر معلومً ا، بشرط أن يكون العمل معلومً عقد جائز شرعً 

المالك  مفيه الصائن بتقديم العمل، ويلتز عقد صيانة، غير مقترن بعقد آخر، يلتزم الثانية:

مل الع ا، بشرط أن يكونبتقديم المواد. وهذا عقد إجارة على عمل، وهو عقد جائز شرعً 

 ا.ا واألجر معلومً معلومً 

شرط، و ة يف عقد البيع، على البائع لمدة معلومة، واجتمع هنا بيعالصيانة المشروط الثالثة:

 وهو جائز سواء أكانت الصيانة من غير تقديم المواد أم مع تقديمها.

ر أو المستأجر، واجتمعت هنا الصيانة المشروطة يف عقد اإلجارة على المؤج الرابعة:

وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه  وشرط، ةإجار

 ىرة من غير شرط، وال يجوز اشتراطها علن المؤجك العيا تلزم مالالمنفعة، فإنه استيفاء

ف عليها استيفا ء المنفعة، فيجوز اشتراطها على أي أما الصيانة التي ال يتوق المستأجر،

 ا للجهالة.ا نافيً ينت تعينً ا عالمستأجر إذ من المؤجر أو

للجهالة المؤدية  اا نافيً انة أن تعين الصيانة تعيينً يشترط يف جميع الصور الجائزة للصي-3

يف  األجرة إلى النزاع، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن، كما يشترط تحديد

 .جميع الحاالت

 و يؤديأطرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيًئا  أحد يتعهد عقدهو:  عقد المقاولة تعريفه:-أ

  . مقابل بدل يتعهد به الطرف اآلخرعماًل 

 والمادة، وهو المسمى عند الفقهاء العمل المقاول قدم سواء جائز حكمه:-ب

الفقهاء  ، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند، وتنطبق عليه أحكامهباالستصناع

 وتنطبق عليه أحكامها. باإلجارة على العمل.
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لة، يف عقد المقاو يجوز االتفاق على تحديد الثمن تحديد الثمن يف عقد المقاولة:-ت

 :بالطرق اآلتية

 االتفاق على ثمن العقد بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات والمخططات -1

 بدقة.والمواصفات المحددة 

الكمية و دد فيها ثمن الوحدةاالتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يح -2

 وطبًقا للرسومات والتصميمات المتفق عليها.

، ةتكلفة الحقيقية، ونسبة ربح مئوياالتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر ال -3

 أن يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفصلة وبمواصفات ةالحال ويلزم يف هذه

 يف العقد ويستحق حينئذ التكلفة باإلضافة محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة

 عليها. للنسبة المتفق

 األحكام المتعلقة بعقد المقاولة:-ث

ا لم م ى ما اتفق عليه العاقدانا، بمقتضا جزائيً يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطً -1

 قاهرة.ف يكن هناك ظرو

 معلومة أو آلجاليجوز يف عقد المقاولة تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط -2

 حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها.

ات إضاف ل تعديالت أوالت واإلضافات، وإذا أجرى المقاويجوز االتفاق على التعدي-3

المقاول  ل دون االتفاق على أجرة، فللمقاول عوض مثله. وإذا أجرىبإذن رب العم

ستحق ي ا على المسمى والا زائًد دون اتفاق عليها فال يستحق عوًض تعديالت أو إضافات 

 ا عن التعديالت أو اإلضافات.عوًض 

 كما يضمن العيوب العقد،ل إذا تعدى أو فرط أو خالف شرو ط يضمن المقاو-4

 رة.قاهل، أو بقوة مب العوال يضمن ما كان بسبب من ر فيها. بيتسبواألخطاء التي 
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 يتفق مع وز له أنإذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فال يج-5

بنفسه  لمن الباطن، وإذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعممقاول آخر 

المقاول  من هن، ما لم يكن العمل بعينه مقصوًدا أداؤجاز له أن يتفق مع مقاول من الباط

  ف باختالف األجراء.نفسه لوصف مميز فيه مما يختل

األصلي تجاه  لالباطن، وتظل مسؤولية المقاومن  المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه-6

 رب العمل قائمة وفق العقد.

مان الض طالضمان عن المقاول، ويجوز اشترا يقبل يف عقد المقاولة اشتراط نفي ال-7

لضمان ا لفترة محددة، وال يقبل يف عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة

 المنصوص عليها يف العقد.

راء سبيل الش عقد التملك الزمني المشترك، عقد على تملك حصص شائعة، إما على-1

اقبة، أو لمدد متع لعين معلومة على الشيوع، أو على سبيل االستئجار لمنافع عين معلومة

المنفعة  المملوكة أو نفترة ما بحيث يتم االنتفاع بالعياالستئجار لمنافع عين معلومة ل

لتعيين ا المكانية، مع تطبيق خيار المهايأةأو  (قسمة المنافع) المستأجرة بالمهايأة الزمانية

  يف بعض الحاالت الختصاص كل منهم بفترة زمنية محددة.

 ينقسم التملك الزمني المشترك، إلى نوعين:-2

دد م بشراء حصة شائعة بعقد البيع لالنتفاع المشترك يف (للعين والمنفعة)تام  تملك-أ

 متعاقبة.

 باستئجار حصة شائعة من المنفعة بعقد اإلجارة (للمنفعة فقط)ناقص  تملك-ب

 لالنتفاع المشترك يف مدد متعاقبة.

 ،محددة ةواستئجار حصة مشاعة يف منفع ،يجوز شرًعا شراء حصة مشاعة يف عين-3

سمة ق) مالك للعين أو المنفعة على استخدامهما بطريقة المهايأةللمدة مع االتفاق بين ا
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جهة ال ى المهايأة بين المالك مباشرة أو من خاللا سواء اتفق عليً زمنًيا أو مكان (المنافع

 اءا وشر بأس بتداول الحصة المشاعة بيعً الموكول إليها إدارة الملكية المشتركة، وال

 عما يملكه المتصرف النتفاء المانالتصرفات الشرعية فيا وغير ذلك من وهبة وإرًثا ورهنً 

كان  االشرعي. وي شترط لتطبيق المبدأ المشار إليه استيفاء المتطلبات الشرعية للعقد، بيعً 

 أو إجارة.

ف عليها وقيت ساسية التيف الصيانة األاإلجارة أن يلتزم المؤجر بتكالي يجب يف حالة-4

إذا قام بها و ة والدورية فيجوز اشتراطها على المستأجر،لتشغيلياالنتفاع، أما الصيانة ا

البيع  الةح ل المستأجر إال تكلفة المثل أو ما يتفق عليه الطرفان. أما يفالمؤجر فال يتحم

كانية يف والم ه الزمانيةالملكية، وذلك بنسبة حصت فيتحملها المالك باعتبارها من أعباء

 الملكية المشتركة.

لمنفعة ا زمني المشترك بين مالكي العين أودل للحصص يف التملك الال مانع من التبا-5

صة المتخص بين المالك، أو عن طريق الشركات على الشيوع سواء تم التبادل مباشرة

  بالتبادل.

  



 : التربعات:الباب الثاني  
 :: اهلبة، والعطيةاملبحث األول

ال ، بمال معلوم أو غيره، بالتبرع من جائز التصرف يف حياته لغيره هي العطية: وأ الهبة

 عوض.

-ملسو هيلع هللا ىلص-هلقولير، أو صلة رحم، كالهبة لصالح، أو فق الهبة مستحبة إذا قصد بها وجه اهلل،-

وا ت حاب وا( :  )كان رسول وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت:  .]صحيح: خد، طب، هق[)ت هاد 

 ياًء وسمعة ومباهاة.وتكره إن كانت ر .]خ[يقبل الهدية ويثيب عليها( -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل 

 ويتعلق بالهبة األحكام اآلتية:  

 رف، وهو الحر المكلف الرشيد.أن تكون من جائز التص-1

 ، فال تصح من المكره.اأن يكون الواهب مختارً -2

هبته، مثل: الخمر، أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فما ال يصح بيعه ال تصح -3

 والخنزير.

فافتقر إلى اإليجاب أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، ألن الهبة عقد تمليك -4

 والقبول.

ة؛ أو سن اأن تكون الهبة حالَّة منجزة، فال تصح الهبة المؤقتة، مثل: وهبتك هذا شهرً -5

 مؤقتة. ألن الهبة عقد تمليك، فال تصح

 أن تكون بغير عوض، ألنها تبرع محض.-6

 تعلق بالهبة األحكام اآلتية:وي 
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-تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، وليس للواهب الرجوع فيها لقوله -1

ه الرجوع ، فإن لاإال إذا كان أبً  .]ق[)العائد يف هبته كالكلب يقيء ثم يعود يف قيئه( : -ملسو هيلع هللا ىلص

ِل )ال  ي ِحلُّ لِلقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-فيما وهبه البنه، لحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النبيَّ  ج  رَّ

ل د   ا ي ع طِي و  يم 
الِد  فِ ا، إاِل ال و  يه 

ِجع  فِ ي ر  طِيَّة ، ف  ن  ي ع طِي  ال ع 
(أ    .]صحيح: حم، د، ت، جه، ك، مخ[ ه 

يجب على األب المساواة بين أبنائه يف الهبة، فلو خصَّ بعضهم بها، أو فاضل بينهم -2

ة؛ وذلك لحديث النعمان يف العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك، وإن رضوا صحت الهب

)أكلَّ : -ملسو هيلع هللا ىلص-: أنَّ أباه تصدق عليه ببعض ماله، فقال له النبي -رضي اهلل عنه-بن بشير 

ال )ويف رواية: )فاتقوا اهلل، واعدلوا بين أوالدكم( قال: ال، قال: ولدك أعطيت  مثله؟( 

  .]ق[تشهدين على جور( 

صَّ أحدهم بعطية دون اآلخرين، لم -3 إذا فاضل األب يف مرض موته بين أبنائه، أو خ 

  إذا أجاز ذلك بقية الورثة.يصح إال

 ر، أو نزل المطر، وهبتك كذا.إذا قدم المسافتصح الهبة المعلقة، كأن يقول: -4

 ذمته، ويعتبر ذلك إبراء له. تصح هبة الدين لمن هو يف-5

، وتسنُّ اإلثابة عليها؛ لفعله -6 لَّت  ائشة ، فعن ع-ملسو هيلع هللا ىلص-ال ينبغي ردُّ الهبة والهدية، وإن ق 

  .]خ[الهدية، ويثيب عليها(  يقبل-ملسو هيلع هللا ىلص-)كان رسول اهلل رضي اهلل عنها قالت: 

 : يف القرض:حث الثالثاملب

دُّ القرض: -  بدله. دفع مال لمن ينتفع به وي ر 

وهو مشروع، ويدل عليه عموم اآليات القرآنية واألحاديث الدالة على فضل المعاونة، -

 اقته، وأجمع المسلمون على جوازه.وقضاء حاجة المسلم، وتفريج كربته، وسد ف

رً  استلف-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل  هريرة أنروى أبو  ، - من اإلبل الفتيّ أي  – امن رجل  ب ك 

ه، فرجع إليه أبو رافع، فقال:  ر  فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل ب ك 
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ل: ، فقا- ما استكمل ست سنوات ودخل يف السابعة وهو-ارباعيً  اأجد فيها إال خيارً  لم

   .]ق[نهم قضاء( )أعطه إياه، إنَّ خيار الناس أحس

ما من مسلم يقرض : )قال-ملسو هيلع هللا ىلص-حديث ابن مسعود أن النبي  ومن األدلة على فضله:-

   .]حسن: جه، حب[ مرتين إال كان كصدقتها مرة( اقرًض  امسلمً 

 ألنال يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا ردَّ عليه قرضه؛ -1

ة، أو رخيص ا، وكل قرض جّر منفعة فهو ربا، كأن يسكنه داره مجانً االمقرض اشترط نفعً 

أجمع الفقهاء على وهو مما أو يعيره دابته، أو أي شيء آخر، أو غير ذلك من المنافع. 

 منعه.

 ، يصح تبرعه.ارشيًد  عاقاًل  اأن يكون المقرِض جائز التصرف، بالغً -2

يادًة يف ماله الذي أقرضه؛ ألن ذلك من الربا، فال يجوز له ليس للمقرِض أن يشترط ز-3

 .أخذها، بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أواًل 

إذا ردَّ المقترض على المقرِِض أحسن مما أخذ منه، أو أعطاه زيادًة دون شرط  أو -4

عليه حديث أبي رافع  قصد، صّح ذلك؛ ألنه تبرع من المقترض وحسن قضاء، ويدل

 السابق.

 يجوز له أن يقرض ما ال يملك.لما يقرضه، وال  اأن يكون المقرض مالكً -5

يف وقتنا الحاضر من عقد  مصارفمن المعامالت الربوية المحرمة: ما تقوم به ال-6

قروض بينها وبين ذوي الحاجات، فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها 

مع المقترض على قيمة القرض، ثم يدفع له  مصرفمبلغ القرض، أو يتفق ال زيادة على

 : يطلبأقل من القيمة المتفق عليها، على أن يردها المقترض كاملة، فمثاًل  مصرفال

عليه  ، ويشترطاثمانين ألفً  مصرفمبلغ مائة ألف، فيعطي له ال مصرفالمقترض من ال

 .اأن يردها مائة. وهذا من الربا المحرم أيًض 
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وذلك لما  بمعدل نمو الناتج القومي.ال يجوز ربط الديون اآلجلة باألسعار، وال -7

ا طرف ما له وم يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة بحيث ال يعرف كل

 األشياء المربوط عليه، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود. وإذا كانت هذه

طلب الذمة وما ي فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما يفبها تنحو منحى التصاعد 

 العبرة يف وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل؛ وألن أداؤه، ومشروط يف العقد، فهو ربا

ا كان ، أيً ز ربط الديون الثابتة يف الذمةوت قضى بأمثالها، فال يج وليس بالقيمة، ألن الديون

 وهذا يف غير التضخم. ،مصدرها، بمستو ى األسعار

أو  تجوز الحطيطة من الدين المؤجل، ألجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن-8

 ما، وبذلك كن اتفاق مسبقيوال تدخل يف الربا المحرم إذا لم  (ضع وتعجل)المدين 

 دامت العالقة بين الدائن والمدين ثنائية. 

رة مغاي ةأداء الدين بعمل على-قبله  ال-ئن والمدين يوم السداد يجوز أن يتفق الدا-1

اط أقس إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز يف الدين على ؛ينلعملة الدَّ 

ها يف صرف ة بسعر بعملة مغايراًل على أدائه كام قسط   سداد أي   يوم   ق  االتفا بعملة معينة

ليه ع يء مما تمتاألحوال أن ال يبقى يف ذمة المدين شلك اليوم، ويشترط يف جميع ذ

 المصارفة يف الذمة.

 يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن اآلجل أو األجرة المؤجلة-2

 أو بكمية من الذهب ،بعملة ت دفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عمالت متعددة

 وأن يتم السداد حسب االتفاق.

عادل ي وز االتفاق على تسجيل الدين الحاصل بعملة معينة يف ذمة المدين بماال يج-3

  ، إال برضا المدين.قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى
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وط عند يجوز يف حالة توقع التضخم، التحف العبرة عند التضخم بالقيمة وليس بالمثل،-1

المتوقع هبوطها، وذلك بأن يعقد الدين بالذهب أو  التعاقد بإجراء الدين بغير العملة

. ويجب أن االسلع المثلية، أو بعملة أخرى أكثر ثباتً  الفضة، أو بسلعة مثلية، أو بسلة من

مقترض ألنه ال يثبت يف ذمة ال ؛بمثل ما وقع به الدين الصور السابقة يكون بدل الدين يف

وتختلف هذه الحاالت عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان  .فعاًل  إال ما قبضه

 .ما مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى الدين اآلجل بعملة

سب ح يرجع يف تقدير التضخم الفاحش إلى التراضي، أو إلى القضاء، أو إلى التحكيم-2

 األحوال.

د عن ق الدائن والمدينيجوز عند حصول التضخم الفاحش بعد نشوء الدين، اتفا-3

 ضاءً ق السداد على رد الدين بالقيمة أو توزيع الضرر بين الطرفين صلًحا، ويجوز إمضاؤه

. واألصل أن يقسم الضرر الناشئ أو تحكيًما، وال يجوز االتفاق على ذلك عند التعاقد

 كل  منهما يتحمل شطًرا. ،شطرين

 الواجبة ا عن القيام بنفقاتهلشخص يكون معه عاجزً وصف عارض يلحق با :اإلعسار

ات تطبيق وسداد ديونه، والمعسر هو من لحق به هذا الوصف، ويراعى العرف يف تحديد

 اإلعسار.

 ه يكون للمدين مال زائد عن حوائج، أالالذي يوجب اإلنظار اإلعساروضابط 

 ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى يئېقال تعالى  ا.ألصلية يفي بدينه نقًدا أو عينً ا

 واإلبراء خير من اإلنظار. [.280]البقرة: ۈئىئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

هو من  عدم كفاية أموال المدين لسداد ما عليه من ديون. والمفلس ضابط اإلفالسو

 اتصف بهذا الوصف، وال يكون اإلفالس إال بحكم قضائي.
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 المبحث الثالث: يف القرض:/الباب الثاين: التبرعات:

 

الس اإلف قد يكون مسبوًقا بحالة اليسار وقد ال يكون مسبوًقا بها، بخالف اإلعسار-1

 فإنه ال يتحقق إال إذا كان مسبوًقا بحالة اليسار.

ي ن أو حق شرعي كالنفقةاإلعسار قد يكون بِ -2  ي ن.د  ، بخالف اإلفالس فال يكون إال بد 

ول األص رعية، إذا كانتالتعثر عن السداد إعسار، وال يعتبر إفالًسا من الناحية الش-3

 التي تملكها المؤسسة أو الشركة تفي بديونها.

إذا  ة،ميسر ي حجر على المفلس بعد الحكم بإفالسه، أما المعسر فإنه ي نظر إلى حين-1

 لآلية السابقة. اة شرعً أثبت إعساره بطرق معتبر

ا عزيرً ت عساره، أما المفلس فإنه ي حبسال يحكم القاضي بحبس المعسر عندما يثبت إ-2

 يف حالة االحتيال أو التدليس أو اإلهمال والتقصير.

صرفات الت يمنع المفلس من التصرف يف أمواله بما يضر الدائنين، بأي نوع من أنواع-3

 ويكون منع المفلس من التصرف وإنهاؤه بحكم القاضي. الضارة بهم،

 كان السفر يؤدي إلى ضرر ظاهر بحقوق الدائنين. يجوز منع المفلس من السفر، إذ ا-4

 تسقط آجال الديون المؤجلة التي على المفلس.-5

ين والمد يقوم القاضي المختص ببيع أموال المفلس، بما هو أصلح وأنفع للدائن-6

اق من هو ب وقسمة ثمنها، وإذا ظهر للمفلس مال جديد جاز للدائنين مطالبته بالوفاء بما

 ديونهم.

على  اللدائن استرداد عين ماله الذي يجده ضمن أموال المفلس، إذا كان باقيً  يحق-7

 حاله، ولم يستوف ثمنه.

 تجري أحكام اإلفالس على الشخص الطبيعي واالعتباري على السواء.-8

 يجوز للدائن اللجوء إلى القضاء إلصدار حكم بالتفليس.-9
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 المبحث الرابع: الوقف:/الباب الثاين: التبرعات:

 

 .رإللزام الدائنين باإلنظا ءالقضاز للشركة أو المؤسسة المدينة اللجوء إلى يجو-10

ر

الدين  ن معينة لسدادوز لمعالجة اإلعسار، بذل أصل مالي معين، أو منفعة عييج-1

 المستحق.

المدينة  عن طريق زيادة رأس مال الشركة (رسملة)يجوز تحويل الديون إلى أسهم -2

بح فيص ،دينه المستحق على الشركةالدائن بمن خالل إصدار أسهم عادية يساهم فيها 

 .ما كان له من دين الشركة المدينةا لحصة يف الشركة وموجوداتها بمقدار مالكً 

 ة أو المؤسسة المدينة مع الدائن على اإلنظار حسب ما تراه جهةيجوز اتفاق الشرك-3

 .معتمدة بتقدير أوضاع الشركة، أو المؤسسة وتحديد شرو ط اإلنظار إن لزم األمر ةرخبي

 :: الوقفاملبحث الرابع

ى، فهو: إلى اهلل تعال ا، تقربً أو منفعة حبس  عين يمكن االنتفاع بها مع بقائها وهو :الوقف

ويؤجرها، ويصرف األجرة على  احبس األصل وتسبيل الثمرة. مثاله: أن يوقف دارً 

 المحتاجين، أو المساجد، أو طباعة الكتب الدينية أو نحو ذلك.

بخيبر،  اأنه أصاب أرًض  عمرواألصل فيه، ما ورد عن  وهو من األعمال المستحبة، -

؟، قط أنفس  عندي منه، فما تأمرين بخيبر، لم أصب مااًل  افقال: يا رسول اهلل، أصبت  أرًض 

قت بها، غير أنه ال يباع أصلها وال يوهب وال  )إن شئت  قال:  حبست أصلها، وتصدَّ

)إذا مات ابن آدم انقطع قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبي -ضي اهلل عنهر-وعن أبي هريرة  .]ق[يورث( 

ود لمقصاو .]م[عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له( 

 الوقف. بالصدقة الجارية:

 ويتعلق بالوقف األحكام اآلتية:    
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 المبحث الرابع: الوقف:/الباب الثاين: التبرعات:

 

تصرف معقول المعنى  من أوسع أبواب الفقه التي تقوم على االجتهاد، وهو الوقف –1

 والموقوف عليهم. مرتبط بمقاصد الشرع، مبتغاه تحقيق مصالح الوقف للواقف

 واألعيان والمنافع، والنقود،يجوز الوقف المؤبد والمؤقت، والمفرز والمشاع، -2

 والعقار والمنقول، ألنه من قبيل التبرع وهو موسع ومرغب فيه، والنصوص الشرعية

 الواردة يف الوقف مطلقة.

 .ارشيًد  احرً  ابالغً  أن يكون الواقف جائز التصرف، عاقاًل -3

يكون الوقف على بِرٍّ ومعروف، كالمساجد، والمساكين، وكتب العلم ونحو  أن-4

 عابد الكفار، أو لشراء محرم.ك؛ ألنه قربة إلى اهلل تعالى، فيحرم الوقف على مذل

ثله، فإن كان يف م إذا تعطلت منافع الوقف، ولم يمكن االنتفاع به، فيباع، ويصرف ثمنه-5

بيعت، واشت ري بثمنها دار أخرى؛ ألن  اصرف ثمنه يف مسجد آخر، أو كان دارً  امسجًد 

 قف.لك أقرب إلى مقصود الواذ

كون ت يجوز التوقيت بإرادة الواقف يف كل أنواع الموقوفات، ويقصد بالتوقيت أن-6

 للوقف مدة ينتهي بانقضائها.

 ، فال يصح وقف غير المعين.اأن يكون الموقوف معينً -7

  يجب العمل بشرط الواقف، إذا كان ال يخالف الشرع.-8

الرجوع، وكان شرطه يفوت ح بإذنه، فإن لم يمكن ليجوز تغيير شرط الواقف لألص-9

 المصلحة جاز تغييره لألصلح كذلك.

 إذا وقف على أوالده استوى فيه الذكور واإلناث.- 10

المعنوية،  ا، والصكوك، والحقوقشركات المباح تملكها شرعً يجوز وقف أسهم ال-1

 ا.ل معتبرة شرعً والوحدات االستثمارية، ألنها أموا والمنافع،
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 بع: الوقف:المبحث الرا/الباب الثاين: التبرعات:

 

تاجرة الم ينبغي إبقاء األسهم الوقفية، واستعمال عوائدها يف أغراض الوقف، وليس-2

 بها يف السوق المالية.

بشرط  أو سهم الوقفية، إال لمصلحة راجحة،ى الوقف، التصرف يف األليس للناظر عل-3

 حكام الشرعية المعروفة لالستبدال.الواقف، وهي تخضع لأل

الصكوك  ةيت الشركة، أو سددت قيمف  فة إذا ص  ل األسهم الموقواستبدايجوز -4

 ف أوأو أسهم وصكوك أخرى، بشرط الواق الموقوفة، بأصول أخرى كعقارات

 .بالمصلحة الراجحة للوقف

 ف حسب شرطه.الواق يجوز أن يصفى الوقف المؤقت بإرادة-5

 ت والمعاهدلجامعاوالخدمات، نحو خدمات المستشفيات وا ز وقف المنافعيجو-6

 .الطرقو الجسورر والعلمية وخدمات الهاتف والكهرباء ومنافع الدو

 دة محددة،ة لمالك عين المنفعة، إذا أوقف المنفعة لمت المباحز كل التصرفاتجو-7

 ة.ة المحافظة على حق الوقف يف المنفعشريط

 ي وقف الحقوق المعنوية بانتهاء األجل القانوين المقرر لها.ينقض-8

وتسبيل  هو حبس األصلو-قود، ألن المقصد الشرعي من الوقفنيجوز وقف ال-1

 ؛ وألن النقود ال تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها.فيهامتحقق -المنفعة

عدد  ةز وقف النقود للقرض الحسن، ولالستثمار إما بطريق مباشر، أو بمشاركيجو-2

 ىعل اعً ريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيق واحد، أو عن طومن الواقفين يف صند

 ه.الجماعية فية للمشارك اقً الوقف، وتحقي

تصنع به يس ا أورً  أعيان كأن يشتري الناظر به عقاإذا استثمر المال النقدي الموقوف يف-3

 عهايجوز بي ا بعينها مكان النقد، بللك األصول واألعيان ال تكون وقفً ا، فإن تمصنوعً 

 .يكون الوقف هو أصل المبلغ النقديالستمرار االستثمار، و
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 المبحث الرابع: الوقف:/الباب الثاين: التبرعات:

 

 رها فإن تلكغيم أو صكوك أو اء أسهر المال النقدي الموقوف يف شرإذا است ثم-4

، ى ذلك، ما لم ينص الواقف علالنقد بعينها مكان افً األسهم والصكوك ال تكون وق

و أصل المبلغ النقدي ه نو، ويكبيعها لالستثمار األكثر فائدة لمصلحة الوقف زويجو

 س.ف المحبَّ الموقو

تهمشبوهة أو مح وز لمن حاز أموااًل يج-1  صويتخلَّ  رمة ال يعرف أصحابها أن يبرئ ذمَّ

المساجد  بناء بد، من نحومن خبثها بوقفها على أوجه البر العامة يف غير ما يقصد به التع

وشركات  (الربوية) مصارفة تملك أسهم العاة حرمأو طباعة المصاحف، مع مرا

 .جاريةالتأمين الت

 ادً أرصا لها عائد محرم، أن يقف رأس ماله منها، والعائد يكون يجوز لمن حاز أموااًل -2

 ن مصرف هذه العوائد واألموال، يكون إلى الفقراءله حكم األوقاف الخيرية؛ أل

 دها ألصحابها.التمكن من روالمساكين ووجوه البر العامة، عند عدم 

لها  التي لبهذه األموا ف أن يعمل بأسرع وقت على أن يستبدلينبغي على متولي الوق-3

الواقف  إذ ال عبرة بشرط ؛فخالف بذلك شرط الواق ولو اعائد محرم، ما هو حالل شرعً 

 الشارع. إذا تعارض مع نص

 اريعً  أم ل الوقفية سواء أكانت أصواًل بتنمية األمواف يكون استثمار أموال الوق-1

 .ابوسائل استثمارية مباحة شرعً 

 تجب المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه.-2

فة موقو ل الوقفية سواء أكانت عقارات أم منقوالت ما لم تكنيجب استثمار األصو-3

 المباشر بأعيانها. لالنتفاع
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 المبحث الرابع: الوقف:/الباب الثاين: التبرعات:

 

 انافيً ذلك م دوقف بجزء من ريعه، وال يعف إذا اشترط تنمية أصل الالواقيعمل بشرط -4

ال مصارفه، ف ه كذلك إذا اشترط صرف جميع الريع يفلمقتضى الوقف، ويعمل بشرط

 يء لتنمية األصل.يؤخذ منه ش

افقة بمو ف ولم يشترط استثماره، إالالواق طلقأ  يجوز استثمار جزء من الريع إذاال-5

عه يف ري أما يف الوقف الخيري فيجوز استثمار جزء من ،ير  ذُّ الوقف ال المستحقين يف

 استثمار أموال الوقف اآلتية.للمصلحة الراجحة، وفق ضوابط تنمية األصل 

وزيع ت يجوز استثمار الفائض من الريع يف تنمية األصل أو يف تنمية الريع، وذلك بعد-6

 ، كما يجوز استثمار األموالالريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات

 المتجمعة من الريع التي تأخر صرفها.

ن يرها مولغ يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة اإلعمار-7

 .األغراض المشروعة األخرى

شرط  فوعاء استثماري واحد بما ال يخال ل األوقاف المختلفة يفيجوز استثمار أموا-8

 وقاف عليها.يحافظ على الذمم المستحقة لألالواقف، على أن 

 ف مشروعة ويف مجال مشروع.أن تكون صيغ استثمار أموال الوق يجب-1

الت، والكفا ينبغي مراعاة تنوع مجاالت االستثمار لتقليل المخاطر وأخذ الضمانات-2

 ثمارية.االست الالزمة للمشروعاتوتوثيق العقود، والقيام بدراسات الجدوى االقتصادية 

 روتجنب االستثمارات ذات المخاط ،اغي اختيار وسائل االستثمار األكثر أمانً ينب-3

 .قتضيه العرف التجاري واالستثماريالعالية بما ي

بما  ،وعة المالئمة لنوع المال الموقوفف بالصيغ المشرينبغي استثمار أموال الوق-4

 عليهم. الموقوفظ على األصل الموقوف، ومصالح يحقق مصلحة الوقف وبما يحاف

فإن استثمارها يكون بما ال يؤدي إلى  اإذا كانت األصول الموقوفة أعيانً وعلى هذا، ف
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 المبحث الخامس: اللقطة واللقيط:/الباب الثاين: التبرعات:

 

 ةر بجميع وسائل االستثمار المشروعا فيمكن أن تستثمملكيتها، وإن كانت نقودً  زوال

 لخ.إ. .. كالمضاربة والمرابحة واالستصناع

 اواإلعالن عنه ،ونشر المعلومات ،عن عمليات االستثمار ادوريً ينبغي اإلفصاح -5

 حسب األعراف الجارية يف هذا الشأن.

 :: اللقطة واللقيطاملبحث اخلامس

ط ة   ق  لقًى فتأخذه. لغة: الشيء الملقوط، وهي اسمال : وهي يفاللُّ  الشيء الذي تجده م 

ي عة؛  ويف الشرع: ض   ليحفظه، أو ليتملكه بعد التعريف.هي أخذ مال محترم من م 

ئل-ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبي  الجهني:واألصل فيها حديث زيد بن خالد  - عن لقطة الذهب أو  س 

صدق واصفها  م  ل  ع  العالمات حتى ي   أي-وعفاصها)اعرف وكاءها ق )الفضة( فقال: رِ الو  

فها سنة فإن لم تعرف -إذا وصفها ر  فاستنفقها، ولتكن عندك وديعة. فإن جاء طالبها ثم ع 

ها إليه(، يومً  أ د  )مالك ولها، دعها فإن معها وسأله عن ضالة اإلبل فقال: ا من الدهر ف 

رِد  الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها( ، وسأله عن الشاة فقال: حذاءها، وسقاءها، ت 

  .]ق[)خذها فإنما هي لك، أو ألخيك، أو للذئب( 

ما ال تتبعه همة الناس: كالسوط والرغيف، والثمرة والعصا، وهذا يجوز التقاطه، -1

 فاع به، وتملُّكه بال تعريف.وللملتقط االنت

ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها: كاإلبل، والخيل، والبقر، والبغال، وهذا -2

قدم: حديث زيد بن خالد المت يف-ملسو هيلع هللا ىلص-يحرم التقاطه وال يملكه ملتقطه بتعريفه، لقوله 

)مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ت رِد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها 

 ربها(.
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 المبحث الخامس: اللقطة واللقيط:/الباب الثاين: التبرعات:

 

ه تعريفه: كالذهب، والفضة، والمتاع، -3 غار يمتنع من ص وما الما يجوز التقاطه، ويلزم 

وثق دم. هذا لمن السباع كالغنم والدجاج ونحوهما، وذلك لحديث زيد بن خالد المتق

 يف نفسه، وقدر على تعريفها.

، فهو مخير بين أكله ودفع قيمته يف الحال، أو بيعه، مأكواًل  اإذا كان الملقوط حيوانً -1

واالحتفاظ بقيمته لصاحبه بعد معرفة أوصافه، أو حفظه، واإلنفاق عليه من ماله، وال 

ن يأكلها مالكه إذا جاء واستلمه، وإذا جاء صاحبها قبل أيملكه، ويرجع بنفقته على 

 الملتقط فله أخذها.

إذا كان الملقوط مما يخشى فساده كالفاكهة، فللملتقط أكله ودفع قيمته لمالكه، أو -2

 أتي مالكه.بيعه وحفظ ثمنه حتى ي

جامع م التعريف بها يفأما النقود واألواين والمتاع فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده و-3

 .، أو اإلعالم، ويمكن اآلن عبر وسائل التواصلالناس

ف بها؛ ألن التعريف -4 ال يجوز أخذ اللقطة إال إذا أمن على نفسه منها واستطاع أن ي ع ر 

ا ، فإن جاء صاحبهرف صفاتها، ثم يعرفها سنة كاملةباللقطة واجب، فإذا التقطها يع

تكون  اماًل ك ام يأت صاحبها بعد تعريفها عامً ووصفها بما يطابق صفتها دفعها إليه، فإن ل

 ا له.ملكً 

الملتقط يتملك اللقطة، بعد تعريفها ومرور الحول، لكن ال يتصرف فيها إال بعد -5

معرفة أوصافها. فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك األوصاف دفعها إليه بال بينة وال 

 . حديث زيد بن خالد المتقدمبذلك يف-ملسو هيلع هللا ىلص-يمين؛ ألمره 

 ولي أمرهما، بما سبق بيانه. لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها-6

 ل، ويجب التعريف بها طول الدهر.لقطة الحرم ال تملك بحا-7
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 الوديعة: المبحث السادس:/الباب الثاين: التبرعات:

 

ِقيط: هو  يضل عن أهله، يف شارع، أو باب مسجد ونحوه، أو االطفل الذي يوجد منبوذً  اللَّ

 وئ وئ يئەئوال يعرف له نسب وال كفيل. وال ينبغي ترك اللقيط، لقوله تعالى: 

فعموم اآلية يدل على وجوب أخذ اللقيط، فالتقاطه واإلنفاق عليه  .[2]المائدة:  ىئۇئ

 فرض على الكفاية، وألن يف أخذه إحياء لنفسه. وما وجد معه من المال فهو له، عماًل 

 .ليه؛ وينفق عليه منه، فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المابالظاهر، وألن يده عل

 إذا وجد ببلد الكفر، فإنه كافر. واللقيط حر  مسلم يف جميع أحكامه، إال

ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد 

 فصل بينهم بواسطة البصمة الوراثية.وال ب ي نة 

ر ، وال حضانة لكافارشيًد  عداًل  اأمينً  اواألحق بحضانة اللقيط واجده، بشرط أن يكون حرً 

 وال فاسق على مسلم.

تِقط: ل  العقل، والبلوغ، والحرية، والسالم، والعدالة، والرشد. فال يصح  ويشترط يف الم 

 التقاط الصبي، والمجنون، والكافر للمسلم، والفاسق والسفيه.

 :الوديعة :املبحث السادس

 أو نائبه عند من يحفظها بال عوض.هي عين يضعها مالكها و :الوديعة-

[، 283]البقرة:  ىئ ٿ ٿ ٺ يئٺاألصل فيها قوله تعالى: و وهي مشروعة،-

: -ملسو هيلع هللا ىلص-وقال[. 58]النساء:  ۅىئ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ يئوقال تعالى: 

 ) ان ك  ن  خ  ن  م  ال  ت خ  ، و  ن ك  ت م  ن  ائ  ة  إِل ى م  ان  وألن  .]صحيح: حم، د، ت، حب، ك، مخ[)أ د  األ  م 

الضرورة والحاجة داعية لْليداع. فمن وجد يف نفسه القدرة على حفظ األمانة فإنه 

 خيه(أ )واهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون: -ملسو هيلع هللا ىلص-يستحب له أن يقبل الوديعة؛ لقوله 

  .]م[
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 المبحث السادس: الوديعة:/الباب الثاين: التبرعات:

 

 أما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه ال يجوز له قبولها.

أن تكون من جائز التصرف لمثله، فلو أودع إنسان جائز التصرف ماله عند صغير أو 

 رمجنون أو سفيه، فأتلفه فال ضمان، لتفريطه. وإن أودع الصغير ونحوه ماله عند آخر، صا

 يع ضامنًا؛ لتعديه بأخذه.الود

الوديعة أمانة يف يد المستودع، فال ضمان عليه إن لم يفرط؛ ألنها أمانة كسائر -1

( : -ملسو هيلع هللا ىلص-األمانات، واألمين ال يضمن إن لم يتعد، لقوله  ن  ؤت م  مان  على م  ]حسن: )ال ض 

   .قطن، هق[

ى على الوديعة، أو -2 ط يف حفظها، فإنه يضمنها إذاإذا تعدَّ تلفت؛ ألنه متلف لمال  فرَّ

 غيره.

؛ ألن اهلل عز وجل أمر بأداء ايجب على المستودع حفظ الوديعة يف حرز مثلها عرفً -3

لمقصود من اإليداع الحفظ، األمانات إلى أهلها، وال يمكن ذلك إال بحفظها، وألن ا

 التزمه. ا لم يفعل ماملتزم بذلك، فإن لم يحفظه عوالودي

وخازنه وخادمه، إلى من يحفظ ماله عادة، كزوجته  يجوز للمستودع أن يدفع الوديعة-4

 وال تفريط، فال ضمان عليهم. وإن تلفت عندهم من غير تعد

فجائز.  ال يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر، وأما لعذر: كسفر أو حضور موت-5

يه عذر ضمن؛ لتعد   م يضمن، وإن كان بغيربعذر، فتلفت، ل هغيروعليه: فإن أودعها عند 

 وتفريطه.

ها إلى صاحبها أو -6 إذا خاف المستودع على الوديعة أو أراد السفر، فإنه يجب عليه ردُّ

وكيله، فإن لم يجدهما فإنه يحملها معه يف السفر، إذا كان ذلك أحفظ لها، وإال دفعها إلى 

قبل الهجرة إلى المدينة -ملسو هيلع هللا ىلص-ألن النبي الحاكم، فإن لم يتمكن أودعها عند من يثق به؛ 
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 المبحث السابع: العارية:/الباب الثاين: التبرعات:

 

ها إلى أهلها اأودع الودائع ألم أيمن رضي اهلل عنها، وأمر عليً  وكذلك  .]حسن: هق[ .أن يردَّ

، وعنده ودائع، فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها، فإن امخوفً  اإذا مرض المستودع مرًض 

 من يثق به.عند  لم يتمكن أودعها عند الحاكم، أو

كانت الوديعة دابة لزم المستودع إعالفها، وتغذيتها، فإن أهملها، وتلفت، ضمنها، إذا -7

 ، وألن كل كبد رطب فيها أجر.ويأثم بهذا اإلهمال لحرمتها

المستودع أمين ي قبل قوله، إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها، أو من يقوم مقامه، -8

 ير تعد وال تفريط.نها تلفت من غويقبل قوله مع يمينه، إذا ادعى أ

رها من غير عذر، وعلى المستودع أاّل   يؤخر الوديعة عند طلب صاحبها لها، فإن أخَّ

 فتلفت، فإنه يضمن.

الودائع المصرفية، وهي ما يقوم به األفراد من إيداع  للوديعة: من الصور المعاصرة-9

هذه  صرف يفبالت مصرف، ويقوم الا، إلى أجل محدد أو مطلقً مصارفمبالغ نقدية يف ال

المبالغ، ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة، وهذه تصير يف معنى القرض، من حيث تملُّك 

لعينها، وتعلقها بذمته، وتعهده برد مثلها عند المطالبة، وهي بهذه الصورة من  مصرفال

الربا المحرم، فليحذر المسلمون من الوقوع فيه. أما الودائع التي ال يتقاضى صاحبها 

فائدة، كالذي يعرف اليوم بالحساب الجاري، فال شيء فيه، ألنه لم يأخذ زيادة  عليها

إلى اإليداع يف مثل هذه  اعلى أصل ماله. أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة، وكان مضطرً 

ا يف فقهبحيث يلحقه ضرر محقق بترك ذلك، فإنه يقبض هذه الزيادة، وين مصارفال

 مصالح المسلمين العامة.

 :: العاريةالسابع املبحث

اِريَّة: هي العين وهي : اإلعارة ة:العاري- إباحة االنتفاع بالشيء مع بقاء عينه. والع 

 ارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه.المأخوذة لالنتفاع، كأن يستعير إنسان  من آخر سي
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 المبحث السابع: العارية:/الباب الثاين: التبرعات:

 

 [.2]المائدة:  ىئۇئ وئ وئ يئەئلعموم قوله تعالى:  وهي مشروعة مستحبة؛- 

والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم،  [،7]الماعون:  ڌىئ يئڍ وقال تعالى:

هم اهلل سبحانه لمنعهم العارية، فدّل ذلك على أنها  مَّ كاألواين والقدور ونحو ذلك؛ فقد ذ 

ار  اس  -ملسو هيلع هللا ىلص-)أن النبيَّ : -رضي اهلل عنه-دوب إليها. وروى صفوان بن أمية مستحبة من  ت ع 

( ِمن ه   ن ي ن  م  ح  ًعا ي و  ر  د 
فرًسا من  استعار-ملسو هيلع هللا ىلص-)أن النبيَّ  أنس:وعن  .]صحيح: حم، د، ك، مخ[أ 

  .]ق[ طلحة(أبي 

 للمعير. ا، والعين  المعارة ملكً اللتبرع شرعً  أن يكون المعير والمستعير أهاًل -1

 .ااالنتفاع به شرعً إعارة ما يحرم المعارة مباحة النفع، فال تصح  أن تكون العين-2

أن تبقى العين المعارة بعد االنتفاع بها، فإن كانت من األعيان التي تستهلك كالطعام، -3

 فال تصح إعارتها.

يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، ألنه غير مالك  لها، وكذا ال يجوز له  ال-1

 يف ذلك. ا، إال إذا أذن المالكتأجيره

خذها، فإن أنها أمانة  يف يد المستعير، يجب أن يحافظ عليها، ويردها سليمة، كما أ-2

 ضمنها.تعدى أو ف رط 

فإن أضرَّ  ،اإلعارة عقد غير الزم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء، ما لم يضر بالمستعير-3

 به لم يجز الرجوع.

 اإلعارة، وترد العارية بأمور: تنتهي-4

 و لم يتحقق غرض المستعير منها.مالك بذلك، ولمطالبة ال-

 نقضاء الغرض من العين المعارة.وبا-

 انت العارية مؤقتة.انقضاء الوقت إذا ك-
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 المبحث الثامن: إحياء الموات:/الباب الثاين: التبرعات:

 

 لمستعير، لبطالن اإلعارة بذلك.موت المعير أو ا-

المستعير يف استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه، وبمن يقوم مقامه، وذلك -5

 ها بإذن مالكها.لملكه التصرف في

 :: إحياء املواتاملبحث الثامن

ات  : إحياء الموات و  ألرض التي لم تعمر وال مالك لغة: هو ما ال روح فيه، والمراد به ا الم 

 لها.

ة عن االختصاصات وملك معصوم، فهو األرض  ويف االصطالح: هو األرض المنفكَّ

ر عليها ملك   كألحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة. أو وجد فيها أثر ملالخراب التي لم ي ج 

 وعمارة، ولم يعلم لها مالك.

( : -ملسو هيلع هللا ىلص-واألصل فيه قوله  ق  الِم  ح  ق  ظ  ل ي س  لِِعر  ِهي  ل ه . و  ي ت ًة ف  ًضا م  ي ا أ ر  ن  أ ح  : ]صحيح)م 

ا، فيه والعرق الظالم: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره، فيغرس .ط، د، ت، مخ[

 أو يزرع؛ ليستوجب بذلك األرض.

ي ا : -ملسو هيلع هللا ىلص-ا لحاجة الناس والدواب ونفعهم؛ لقوله وقد يكون اإلحياء مستحبًّ  ن  أ ح  )م 

ة ( ق  د  ا ص  يه 
ه  فِ ل  ا، ف  ي ة  ِمن ه 

افِ ل ِت ال ع  ا أ ك  م  ر  و  ا أ ج  يه 
ه  فِ ل  ي ت ًة ف  ًضا م   .]صحيح: حم، مي، حب[ أ ر 

 من طير أو إنسان أو بهيمة.كل طالب رزق  افية:العو

 رط لصحة إحياء الموات شرطان:يشت

لها باإلحياء إال أنه لم يجر على األرض ملك مسلم، فإن جرى ذلك حرم التعرض -1

 بإذن شرعي.

 يف دار اإلسالم. ا، فال يجوز إحياء الكافر مواتً اأن يكون المحيي مسلمً -2
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 صلح:المبحث التاسع: يف ال/الباب الثاين: التبرعات:

 

ائًِطا : -ملسو هيلع هللا ىلص-إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت به العادة فقد أحياه؛ لقوله -1 اط  ح  ن  أ ح  )م 

ِهي  ل ه (  ض  ف  ل ى أ ر     .]صحيح: لس، شيبة، حم، د، هق[ع 

، فوصل إلى الماء، فقد أحياها، وإن لم يصل إلى الماء اإذا حفر يف األرض الموات بئرً -2

 .افيها نهرً  فهو األحق من غيره، وكذلك لو حفر

حياها إذا أوصل  إلى األرض الموات ماًء أجراه من عين أو نهر أو غير ذلك، فقد أ-3

 بذلك.

اها، وغرسها فقد ، وكانت قبل ذلك ال تصلح للغراس، فاإذا غرس فيها شجرً -4 نقَّ

 أحياها.

ه الناس إحياء فهو-5  اإلحياء ال يقف عند هذه األمور، ويرجع فيه إلى العرف، فما عدَّ

دُّ إحياء فال يعتبر.إحياء، و  ما ال ي ع 

 .د ملكه؛ لعموم األحاديث المتقدمةمن أرض الموات فق امن أحيا شيئً -1

 حق مرافقه.المعمور ال يملك باإلحياء؛ ألن مالك المعمور يست حريم–2 

جر: إلمام المسلمين إقطاع األرض الموات لمن يحييها؛ لحديث وائل -3 )أن بن ح 

   .]صحيح: د، ت، حب، هق[ ا بحضرموت(أقطعه أرًض -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

ِمي العشب يف أرض الموات  يجوز-4 )ال  : -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ لقولهللمصلحة العامةلْلمام أن ي ح 

ولِِه(  س  لِر  ِه و  ى إاِلَّ لِلَّ  ا ال يقرب.مًى، أي: محظورً اه: أي جعله حِ م  ومعنى ح   .]خ[ِحم 

 :الصلح: يف املبحث التاسع

ل ح  يف اللغة: التوفيق، أي قطع المنازعة. ويف الشرع: هو العقد  خصومة  الذي ينقطع بهالصُّ

 وعيته الكتاب، والسنة، واإلجماع.وقد دل على مشر وهو مشروع، المتخاصمين.
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 المبحث التاسع: يف الصلح:/الباب الثاين: التبرعات:

 

 ڱ يئڳ وقوله تعالى:[، 128]النساء:  ىئٿ يئٺفمن الكتاب قوله تعالى: 

 ٻ ٻ ٻ يئٻ وقوله تعالى:[، 9]الحجرات:  ىئں ں ڱ ڱ ڱ

 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

ومن السنة قوله  [.114]النساء:  ڤىئ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

اًما(: -ملسو هيلع هللا ىلص- ر  لَّ ح  اًل، أ و  أ ح  ال  م  ح  رَّ ًحا ح  ل  ، إاِلَّ ص  ِلِمين  س  ائِز  ب ي ن  ال م  ل ح  ج  ]صحيح: د،  )الصُّ

 باإلصالح بين الناس. يقوم-ملسو هيلع هللا ىلص-وكان النبي  .ت، جه، ك[

، ثم رضا وقد أجمعت األمة على مشروعية الصلح بين الناس بقصد رضا اهلل

 المتخاصمين.

 الصلح: الكتاب والسنة واإلجماع.فدلَّ على مشروعية 

 الناس على أنواع:الصلح بين 

 ڇ ڇ ڇ يئڇالصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. قال تعالى: -1

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

أو خافت إعراضه، أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها؛ قال تعالى: [، 35]النساء:  ىئک

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئٱ

 [.128]النساء:  ىئٿ ٺ ٺٺ

 ڱ ڱ يئڳالصلح بين الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين. قال تعالى: -2

 [.9]الحجرات:  ىئں ں ڱ ڱ

 لمسلمين والكفار المتحاربين.بين ا الصلح-3

 ين المتخاصمين يف غير المال.الصلح ب-4

 ، وهو على نوعين:هناالصلح بين المتخاصمين يف المال، وهو المقصود -5



 498الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث التاسع: يف الصلح:/الباب الثاين: التبرعات:

 

 ، وهو على نوعين أيًضا:الصلح مع اإلقرار-أ

وهو صلح على جنس الحق المقر  به، كأن يقرَّ رشيد آلخر بدين أو  صلح اإلبراء:-1

ّر له بعض العين أو الدين، ويأخذ الباقي، فهو إبراء عن بعض  عين، ثم يسقط عنه المق 

 الالدين بلفظ الصلح. وهذا جائز بشرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، وأ

 يكون مشروًطا يف اإلقرار.

أن يصالح عن الحق المقر  به بغير جنسه، كما لو اعترف له  وهو صلح المعاوضة:-2

بدين أو عين ثم تصالحا على أخذ العوض من غير جنسه. فهذا حكمه حكم البيع، وإن 

 قع على منفعة فحكمه حكم اإلجارة.و

عي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين يف ذمته،  مع اإلنكار، الصلح-ب وهو أن يدَّ

عى عليه، أو يسكت وهو يجهل المدعى به، ثم يصالح المدعي عن دعواه  فينكر  المدَّ

 بطالن الدعوى، ابمال حال أو مؤجل؛ فيصح الصلح يف هذه الحالة، إذا كان المنكر معتقًد 

عي يعت ا للخصومة عن نفسه، وافتداءً فيدفع المال؛ دفعً  عوى، قد صحة الدليمينه، والمدَّ

 ا عن حقه الثابت.فيأخذ المال عوًض 

ر علمه من دين أو عين، كأن يكون بين -1 يصحُّ الصلح عن الحق المجهول، وهو ما تعذَّ

 شخصين معاملة وحساب مضى عليه زمن، وال علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه.

ح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن القصاص بالدية يصح الصل-2

 ا، أو أقل، أو أكثر.ددة شرعً المح

 يصح الصلح عن كل ما ال يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن الحدود، ألنها ال-3

 شرعت للزجر.

  



 499الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث العاشر: يف الكفالة والضمان:/الباب الثاين: التبرعات:

 

 :والضمان : يف الكفالةاملبحث العاشر
 أوًل: الكفالة:

ن  علي وهي :الكفالة  ه حق مالي لربه، إلى مجلس الحكم.التزام إحضار م 

 مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع.وهي 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ يئٹفمن الكتاب قوله تعالى: 

]القلم:  ختىئ حت جت يئيبأي كفيل ضامن، وقوله تعالى:  .[72]يوسف:  ڄىئ

 أي كفيل. .[40

]صحيح: حم، د، )العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي( : -ملسو هيلع هللا ىلص-ومن السنة قوله 

   .ت، جه[

 .يم هو الكفيل، والزعامة الكفالةفالزع

 اس إليها ودفع الضرر عن المدين.وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الن

 والمكفول عنه، والمكفول به.يل، والمكفول له، أركان الكفالة خمسة: الصيغة، والكف

 وال تتوقف على قبول المكفول له. وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده،

ن امرأة؛ ألن الكفالة مأو  للتبرع سواء كان رجاًل  فيشترط فيه أن يكون أهاًل  أما الكفيل:

 التبرعات.

وكذلك المحجور عليه  وعلى ذلك ال تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي،

 سفه، فال تصح كفالته، وال ضمانه.ل

رط رضاه ش لصحة الكفالة، بخالف الكفيل فإن وأما المكفول عنه: فال يشترط رضاه

 لصحة الكفالة.



 500الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 أواًل: الكفالة:/الباب الثاين: التبرعات:

 

فقد تكون الكفالة بالمال، ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس،  أما محل الكفالة:

يطلق عليها كفالة البدن و ،إلى المكفول له عنه وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول

ل م) ويقال للكفيل يف األولى ،والوجه س  أنا  (؛ ألنه يقول يف صيغة الكفالة:أو غارم كفيل م 

م   ر(؛ ألنه  المكفول عنهبداًل عن  المال   أو أغرم  أ سل  حض  إذا لم ي سل م، ويف الثانية )كفيل م 

ره ض  ر   يقول: أ ح  ض  ره أو  لكم إذا لم ي ح   .إلى مجلس الحكمأ حض 

 ببدن كل إنسان عليه حق مالي.تصح الكفالة -1

 صح الكفالة ببدن من عليه حد.ال ت-2

 الكفالة ببدن من عليه قصاص. ال تصح-3

 موت المكفول المتعذر إحضاره.يبرأ الكفيل ب-4

 س.ضامن إذا ماطل األصيل، ولم يسدد، أو أفل الغارمالكفيل -5

رالكفيل -6 حض   .فقطوإحضار  ال يضمن؛ ألن كفالته كفالة تعريف الـم 

 ؛ ألنها من التبرعات.ى الكفالةال يجوز أخذ العوض عل-7

 المواطن من استخدام ن فيه المواطن، غيرمك  االتفاق الذي ي   هيو :الكفالة التجارية

 وله صور، منها: الترخيص بمزاولة المهن أو إقامة المشروعات.

تجاري على قيام غير المواطن  موافقة المواطن الحاصل على ترخيص بعمل-1

دون أي إسهام مالي للمواطن  باستخدام الترخيص لنشاط خاص به وبتمويل كامل منه،

بموجب  ،ها مزاولة العملتتطلب أو التزام منه بالعمل، باستثناء قيامه باإلجراءات التي

وصورة استخدام غير للمشروع. حيث يظهر المواطن بمظهر المالك  ،الترخيص

وال  الكفالة المعروفة فقًها، المواطن للترخيص التجاري صورة مستحدثة ليست من باب

المواطن بحكم القانون، ثم  هي من باب شركة الوجوه، وإنما هي حق معنوي يملكه



 501الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 ثانًيا: الضمان:/الباب الثاين: التبرعات:

 

ه اإلجارة. وهذا التعامل ال مانع من وض، أو بعوض على سبيل البيع أوينقله لغيره بغير ع

 .الدولةومخالفة ، والظلم، ا إذا انتفى الغرر والتدليسشرعً 

تسمح فيها القوانين، ويتقاضى  مشاركة المواطن مع غير المواطن يف الحاالت التي-2

رخيص يف النشاط أو استخدام الت ا مقطوًعا أو دورًيا، يتفق عليه نظيرالمواطن مبلغً 

استخدام الترخيص التجاري،  مشاركة غير المواطن يف المشروع المشترك، وصورة

الرخصة، أو من خالل تقديم  والتي تتم من خالل مساهمة مالية من المواطن مع تقديم

 والجهود المبذولة يف ،المصروفات الرخصة وحدها بعد تقويمها تقويًما عاداًل بما يمثل

ير غ )وتكون حصة الطرف اآلخر  عرًفا، لتحديد حصة مقدم الترخيص، الحصول عليها

باالعتبار عند تحديد نسبة الربح،  مساهمة مالية ينضم إليها عمله الذي يؤخذ (المواطن

ع االتفاق عليه يف تحديد نسب الربح م صورة من صور الكفالة التجارية الجائزة بما يتم

 تحمل الخسارة بحسب الحصص.

ا
ً
 الضمان:: ثاني

 ڦ ڤ ڤ يئڤهو التزام ما وجب على غيره، وهو جائز؛ لقوله تعالى: الضمان: 

]صحيح: )الزعيم غارم( : -ملسو هيلع هللا ىلص-أي ضامن. وقوله  .[72]يوسف:  ڄىئ ڦ ڦ ڦ

   .حم، د، ت، جه[

وقد أجمع العلماء على جوازه؛ ألن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات 

 .االمأمور به شرعً والتعاون 

 ال يجوز أخذ العوض عليه.-1

 ز أن يضمن الحق اثنان فأكثر.يجوز تعدد الضامنين، فيجو-2

 ه معرفة الضامن للمضمون عنه.ال يشترط يف صحت-3



 502الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الحادي عشر: التأمين التعاوين:/لثاين: التبرعات:الباب ا

 

وكذلك يصح ضمان عهدة يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، -4

 المبيع.

 و ضمين، أو زعيم أو نحو ذلك.ان بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن، أيصح الضم-5

 ه من الدين، بإبراء أو قضاء.ال تبرأ ذمة الضامن، إال إذا برئت ذمة المضمون عن-6

يشترط لصحته: رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، وال يشترط رضا -7

 لمضمون عنه، وال رضا المضمون له.ا

 .ايًد رش عاقاًل  اه: أن يكون الضامن جائز التصرف، بأن يكون: بالغً كما يشترط لصحت

 :التأمني التعاوني: املبحث احلادي عشر

هو وإلسالمي. والتأمين ا التأمين التكافلي، والتأمين التبادلي، ويقال لهالتعاوين، التأمين 

 اكل منهم مبلغً  يتعرضون لخطر أو أخطار معينة على أن يدفع اشتراك مجموعة أشخاص

ب ؛ لتعويض األضرار التي قد تصيلصندوق غير هادف للربح ا على سبيل التعاونمعينً 

 ظمة. المن لوائحوال ،للعقود المبرمة المعين، وفًقا أيًّا منهم إذا تحقق الخطر

ه وى، ومما دل عليالتأمين التعاوين من أعمال البر الجليلة، وهو تعاون على البر والتق

ى صراحة ما جاء يف الصحيحين وس  ن  أ بِي م  ال  النَّبِيُّ  ع  : ق  ال  ا ): -ملسو هيلع هللا ىلص-ق  رِي ين  إِذ  ع  إِنَّ األ ش 

، ث مَّ 
اِحد  ب  و  ي ث و 

م  فِ ه  ان  ِعن د  ا ك  وا م  ع  م  ِدين ِة ج  ام  ِعي الِِهم  بِال م  ع  لَّ ط  ِو، أ و  ق  ز  ي الغ 
ل وا فِ م   أ ر 

م  فِي وه  ب ي ن ه  م  ت س  م   اق  ا ِمن ه  أ ن  م  ِمن ي و  ه  ِة، ف  ِويَّ  بِالسَّ
اِحد   و 

اء    .]ق[( إِن 

سالمية، اإل خص له، ويعمل وفق أحكام الشريعةن مستقل مرياالتأمين التعاوين كيدير -1

 ، من أبرزها:ويمكن لهذا الكيان أن يأخذ أشكااًل 

 هيئة مختارة من حملة وثائق التأمين. أ.   



 503الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الحادي عشر: التأمين التعاوين:/الباب الثاين: التبرعات:

 

 . شركة متخصصة يف إدارة التأمين.ب  

 نشئها الدولة أو مجموعة من الدول وتكون تابعة لها.. مؤسسة عامة تت  

التأمين  تكون العالقة بين صندوق المشتركين، يف حال إدارة جهة مديرة ألعمال-2

هة تأخذه الج ويجوز أن يكون األجر الذير أجر، ؛ وفق عقد الوكالة بأجر، أو بغيالتعاوين

 ة من االشتراكات.، أو نسبة مئوية معلومامقطوعً  االمديرة مبلغً 

يف  المديرة ألعمال التأمين التعاوين تكون العالقة بين صندوق المشتركين، والجهة-3

 . ق؛ وفق عقدي الوكالة أو المضاربةحال االستثمار ألصول الصندو

 ان األجر أو العوض مبلغً أن يكو ن أجر، ويمكنن بأجر أو بدون تكوإما أ ويف حال الوكالة

 ة. ال المستثمرمن األمو ةأو نسب امقطوعً 

ارة ح حسب االتفاق، أما الخسويف حال المضاربة فإن الجهة المديرة تستحق نسبة من الرب

للشروط أو األنظمة،  ةمال، ما لم يكن هناك تعد أو تقصير أو مخالففتكون على رب ال

 نسبة مئوية من األرباح. (المضارب)ويمكن أن تأخذ الجهة المديرة 

هة ج ر عادلة تضعهالمعايي ان وفقً يتم تقدير العوض أو األجر لمن يدير عملية التأمي-4

 ن. أو من خالل التفاوض بينلة عن إدارة التأمين، مثل: هيئة الرقابة على التأميمستق

، وبين الجهة ها للنظر يف مصالحهمة يختارونهيئ ركين أو أيممثلي صندوق المشت

 المديرة. 

لمشتركين ا من تبرعات امكونً  اًل يكون صندوق المشتركين يف التأمين التعاوين مستق-1

 فصل حسابه ه شخصية اعتبارية يقررها القانون، أو من خاللأو غيرهم، من خالل منح

أساس  ا، كما يمكن تكوين وقف نقدي خيري علىعن حسابات الجهة المديرة تمامً 

 وقف النقود.



 504الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الحادي عشر: التأمين التعاوين:/الباب الثاين: التبرعات:

 

 التأمين ن يفلصندوق المشتركي اا حقوقً شتراكات وصايف عوائد استثماراتهاال دُّ عت  -2

 قاق يفط االستح، وشروق حملة الوثائق فيه بحسب نظام التأميند حقووتحد .التعاوين

 وحينئذ ،ن تكون ملكية االشتراكات للصندوقز أ، ويجوالتأميني ضالفائ التعويض، أو

ن كل واحد من . وبناء على هذا يكوفع االشتراكد ق بمجردتنتهي ملكية حملة الوثائ

أحد  ىالوثائق قد تنازل عن ملكيته يف االشتراك، وينص يف نظام التأمين عل حملة

 الخيارين.

يما ف صالقة تعاون مجموعة من األشخاندوق هي عالعالقة بين المشتركين يف الص-3

هو و منهم، ار الضرر أو جلب النفع الذي قد يصيب أحًد ة لجببينهم بدفع مبالغ محدد

 ىلع اا، وليس مبنيً باحة حقوق بعضهم بعًض ة وإتعاون مبني على المسامحة والمواسا

 .لرباار وال يجري ، ويف مثل ذلك يغتفر الغرر الكثيالمعاوضة والمشاحة وقصد التربح

طة األنش يتحمل صندوق المشتركين، أي خسائر مالية سواء يف االستثمار أم يف-4

أو األنظمة  للشروط ر أو مخالفةلك الخسائر ناشئة عن تعد أو تقصيالتأمينية إال إذا كانت ت

 من الجهة المديرة فإنها تتحملها.

 اكات المحصلة،من مجموع االشتر المتبقَّىلتأميني هو الرصيد المالي ض االفائ-5

 وعوائد استثماراتها، وأي إيرادات أخرى بعد سداد التعويضات، واقتطاع رصيد

المخصصات واالحتياطيات الالزمة، وحسم جميع المصروفات وااللتزامات المستحقة 

التأميني كله للصندوق، أو توزيعه كله أو  اظ بالفائض. ويمكن االحتفالصندوق على

 .حقق العدالة، وحسب لوائح الصندوقنحو ي على حملة الوثائق على بعضه

لشركة ل زن سداد االلتزامات المستحقة، يجويف حال عجز صندوق التأمين التعاوين ع-6

 المديرة، من غير التزام، أن تلجأ إلى العمل بواحد أو أكثر مما يأتي:

 . االستدانة من طرف ثالث.أ  

 .الصندوقمن الجهة المديرة إلى  احسنً  ا. اإلقراض قرًض ب  
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 المبحث الحادي عشر: التأمين التعاوين:/الباب الثاين: التبرعات:

 

 .المشاركون ي. رفع مبلغ االشتراكات، إذا رضت  

 ض مبالغ التعويضات أو تقسيطها.تفاق مع مستحقي التعويض على تخفي. االث  

 . يمكن اللجوء إلى خيارات أخرى تراها مناسبة بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية.ج  

جهات  توزع موجوداته علىيف حال تصفية صندوق المشتركين يف التأمين التعاوين، -7

سب لوائح حعادلة بعد اإليفاء بالتزاماته الفنية والقانونية  سسأالمشتركين وفق  الخير أو

إلى  منها يءش ال يجوز أن يعود أيلهيئة العامة للرقابة الشرعية، والصندوق وبإشراف ا

 .الجهة المديرة للصندوق

ع جمي ، عما لحقه من ضرر، يفك فيه الذي عوضتهتحل إدارة الصندوق محل المشتر-8

 ق.دوللصنه تحصيل ق يف مطالبة المتسبب بالضرر، ويعود ما يتمالدعاوى والحقو

مبنية ال يمكن تحديد االشتراك يف صندوق المشتركين، حسب المبادئ االكتوارية-9

 ، ومبدأ تناسباأو متغيرً  اعلى األسس الفنية لْلحصاء، مع مراعاة كون الخطر ثابتً 

منه  نالتأمين، ويشترط يف الخطر المؤممع الخطر نفسه، ونوعه، ومدته، ومبلغ  االشتراك

 .بمحرم ابمحض إرادة المشترك، وأال يكون متعلقً  اأن يكون محتمل الوقوع، ال متعلقً 

حاالت  كين، تنظم وثائق التأمين التعاوينق المشترعند تحديد االشتراك يف صندو-10

ترتب ي ، وبما الة من الهيئة الشرعيةط المجازللنظام والشروط والضواب اب وفقً االنسحا

 ابلغً ل المؤمن له مأن يتحم نيشترط يف وثيقة التأميز أن عليه إضرار باآلخرين. ويجو

 ، أو وقعت منه. راألضرار التي وقعت عليه من الغيض عن أو نسبة من التعوي امقطوعً 

تأمين ال على إدارة التأمين أن تلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية يف جميع أعمال يجب-1

 ونشاطاته واستثماراته.
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رعي، ش يجب على منشأة التأمين التعاوين تعيين هيئة رقابة شرعية، وجهاز تدقيق-2

ن إ وتخضع هذه الهيئة يف تعيينها وأعمالها الرقابية لموافقة الرقابة الشرعية المركزية

 وجدت.

لنظم ا تحسم الخالفات الناشئة بين شركة التأمين التعاوين وحملة الوثائق وفق-3

لك ذ فإن تعذر ،والقوانين السارية، ويف حال حدوث نزاع يلجأ إلى الصلح ثم التحكيم

 .يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة

 ح عن مبلغ معين.تنازل حامل وثيقة التأمين عن ربح المضاربة إذا ق ل الرب-4

الربح من المعاوضة على نقل المخاطر من  فهو عقد معاوضة يستهد :التأمين التجاري

، ررات المالية التي يؤثر فيها الغالمعاوض المؤمن إلى شركة التأمين، وتنطبق عليه أحكام

فروق  وبين التأمين التعاوين وبينه إضافة إلى ما فيه من الربا وأكل أموال الناس بالباطل.

 كثيرة.

لتحقيق  مجموعة من األشخاص بشكل طوعييؤسسها شخص أو  مؤسسات أهليةهي -

 منافع اقتصادية واجتماعية وثقافية من خالل جهودهم، ومواردهم.

 الشرع.األصل العام يف الجمعيات التعاونية الجواز، ويحرم منها ما خالف -

وهي التي يحق لها ممارسة أي نشاط  األغراض،الجمعيات التعاونية متعددة -1

 اقتصادي باإلضافة ألنشطتها االجتماعية وفق ما ينص عليه نظامها الداخلي.

التعاونية االستهالكية وهي التي تعمل على البيع بالتجزئة للسلع  الجمعيات-2

عيات بنفسها أو بالتعاون مع الجم بإنتاجهاكية التي تشتريها أو التي قد تقوم االستهال

 التعاونية األخرى.
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التعاونية الزراعية سواء زراعية متعددة األغراض وهي التي تنشأ للقيام  الجمعيات-3

، وكذلك مد األعضاء عن طريق اعية وتخزينها وتحويلها وتسويقهاالسلع الزر بإنتاج

يجار بما يحتاجونه من أدوات زراعية للمساعدة على زيادة اإلنتاج الزراعي، البيع أو اإل

أو زراعية متخصصة بنشاط  هغيردوات من صنع الجمعية أو من صنع سواء كانت هذه األ

 زراعي إنتاجي دون نشاط تجاري يرافقه كالتسويق أو البيع...الخ.

ن بمهنة وات التي يكّونها العامللك الجمعيالتعاونية المهنية ويقصد بها: ت الجمعيات-4

 معينة بقصد خفض نفقات إنتاجهم وتحسين ظروف بيع منتجاتهم.

م ألعضائها خدمة امتالك التعاونية اإلسكانية وهي الجمعيات التي تقد الجمعيات-5

 و األراضي الصالحة إلقامة المساكن.أالمساكن 

التعاونية للمنفعة المتبادلة وهي الجمعيات التعاونية التي تضم األعضاء  الجمعيات-6

 من مجتمع واحد كالجمعيات العائلية.

 ها يف حرفة يدوية.ؤونية الحرفية وهي التي يعمل أعضاالتعا الجمعيات-7

و التوفير أ خدمة واحدة كالسياحة أو النقل التعاونية التي تعمل يف الجمعيات-8

 مات.غيرها من الخدوالتسليف أو 

وذلك  اء،النسوهي التي تقتصر العضوية فيها على  ،الجمعيات التعاونية النسائية-9

 لهن لالنخراط يف العمل التعاوين. اتشجيعً 

يكون تقوم بين أشخاص على أن يقدم كل عضو مبلًغا محدًدا جمعيات تعاونية -10

 يهم جميًعا.ألحدهم على سبيل االتفاق أو القرعة حتى يأتي الدور عل

  الجمعيات:القائمون على به من أهم ما ينبغي أن يهتم 

غي عليهم أن بل ينب صرفها،فال يتساهلوا يف  أيديهم،أن يتحروا يف أمر األموال التي يف -1

 المكان،وأن يقدموا األهم واألنفع من األعمال التي يحتاجها أهل  يجب،يضعوها حيث 
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 وإن غيرها،وال يخرجوا عنها إلى  الزكوات،وأن يراعوا مصارف الزكاة الشرعية يف أموال 

أو  وقف،وأن يراعوا شرط الواقف إن كان تحت أيديهم  والخير،كان من أبواب البر 

 نه،ع، ألن الجمعية بمثابة الوكيل ا لنفقتها معينً وجهً  ط  ر  إن ش   والمنفق،شرط المتصدق 

فلهم أن  فيه،من الخير لم يأذن  باب   القائمين عليهلفإن بدا  شرطه.ا أن تتعدى ال يجوز له

 .أو يصرف إليه ماله نفقته،له يف حتى يدخ عليه،يدلوه 

 .، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحةامعينً  اوإذا لم يشترط الموكل شرطً 

جمعية والقيام عليها العمل اختيار من عرف عنهم الدين والورع للعمل يف  الواجب-2 

 حتى تراعى الضوابط الشرعية يف إنفاق أموالها.

إذا لم يكن  ،رع به لتغطية المصاريف اإلداريةاستقطاع نسبة من المبلغ المتبال حرج يف -3

باإلمكان تحصيله من غيرها، على أن يكون ذلك بقدر الحاجة، وال يلزم إخبار المتبرع 

 .بذلك

 .سبة منهالعاملين على جمع التبرعات أجرة من هذا المال أو نإعطاء يف ال حرج -4

استثمار األموال، فإن كانت أموال زكاة فال يجوز استثمارها، وإن كانت أموال -5

تبرعات فيجوز استثمارها إذا كان ذلك أصلح للفقراء والمحتاجين ولم يكن هنالك من 

 الفقراء من هو يف حاجة لها.

وكذا ال يجوز وضعها يف بنوك ربوية من  ،ال يجوز ائدة ربويةإقراض هذه األموال بف-6

 .ألجل غرض آخر من غير ضرورة أجل الفوائد، أو

أو لدفع الرسوم الدراسية لبعض  ،لبعض الموظفين اا حسنً إقراضها قرًض ال يجوز -7

لها  امنهم، فهو مستحق لها بال قرض، ومن لم يكن محتاًج  األن من كان محتاًج  الطالب؛

 يجوز إعطاؤه منها.فال 

ألن المال المحرم سبيل التخلص منه إنفاقه يف  ؛قبول تبرعات البنوك الربويةجوزي-8

أعمال البر، وأما أخذ فوائد البنوك الربوية ممن تاب وأراد التخلص منها فال حرج فيه إن 
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ر اشاء اهلل، والواجب صرفها يف وجوه الخير المختلفة، وكذا يجوز أخذ ما يتبرع به الكف

 .غيرهم، إذا أمنت المفسدة يف ذلكمن أهل الكتاب أو 

ن يف ذلك أل؛ تبرعين بأكبر من القيمة الفعليةكتابة سند قبض للتجار المال يجوز -9

 بخالف الواقع، وهذه هي حقيقة الكذب. اإخبارً 

استقطاع أموال التبرعات إلقامة أنشطة، ما دامت تتحقق به مصلحة، وال يجوز -10

 .امعينً  اأعظم، وال يلزم إخبار المتبرع بذلك، ما دام لم يشترط شرطً يفوت مصلحة 

وضع لوائح تنظم العمل الداخلي، ما دام ذلك يؤدي إلى تحقيق ال حرج يف -11

المقصود، وأما العقوبة المالية فال ينبغي اإلقدام عليها يف حق من غاب عن األنشطة، إذ 

 الغالب حاجة المكفول لهذا المال.

من قبل  ، ألن للزكاة مصارف محددةجوائز للفائزين من أموال الزكاة دفعوز ال يج-12

 ا.الشرع، فال يجوز تعديه

، اإعطاء جزء من المواد العينية لموظفي الجمعية، إن كان أحدهم محتاًج حرج يف  ال-13

، ما دام ذلك تتحقق به مصلحة العمل، ويجوز كذلك صرف اوكذا إن لم يكن محتاًج 

 للموظفين، أو بدل عمل إضايف، لنفس التعليل السابق.مكافآت 

هالك بعض مال الجمعية بسبب بعض الموظفين، فإن كان ذلك دون تعد أو تفريط -14

 .يضمن، ألن يده يف ذلك يد أمانة فال يضمن، وإن كان بتعد أو تفريط فإنه

ادرة برع المبإذ الغالب أن حاجة المت ؛حتفاظ بكفالة أيتام غير مشروطةااليجوز  ال-15

 بإنفاق المال، ولكن إن وجدت مصلحة راجحة فال حرج إن شاء اهلل يف االحتفاظ بها.

 لمواستبدال الكفالة النقدية بمواد عينية، إذا كان أصلح للفقير أو اليتيم، يجوز -16

 .يخالف شرط المتبرع

 .لمحسنين بهدف جمع التبرعات منهمعمل إفطارات جماعية لال حرج يف -17
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بما جرى به العرف دون مغاالة، وكذا يجوز إكرام ضيوف المؤسسة من أموالها، -18

 .دارية التي تقتضيها مصلحة العملالقول يف إنفاق جزء منها يف االجتماعات اإل

ما هو أصلح للمتبرعين بهذه  ى الجمعيات دائًماينظر القائمون عل يجب أن-19 

ن يتقوا اهلل تعالى فيما والهم اهلل تعالى األموال، وما هو أصلح للفقراء والمحتاجين وأ

 .عليه

  



 :والتقييدات والتوثيقات : اإلطالقاتالباب الثالث
 :: يف الوكالةاملبحث األول

ه؛ ل هي :الوكالة-  يقوم مقامه فيما تدخله النيابة.تفويض شخص  غير 

]الكهف:  ۉىئ ۉ ۅ ۅ ۋ يئۋ :قال تعالى وهي مشروعة،-

 [.60]التوبة:  ہىئ ۀ ۀ ڻ ڻ يئڻوقال جل شأنه:  [،19

ز سبحانه العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين.   عدالج بن عروة وعنفجوَّ

 نال فاشتر الجلب ائت عروة، يا): فقال ادينارً  فأعطاين ،جلب  -ملسو هيلع هللا ىلص- للنبي عرض: قال

   .]خ[( … شاة

 ال كان لما فإنه إليها، داعية الحاجة ألنَّ  الجملة؛ يف الوكالة جواز على المسلمون وأجمع

 فِع ل  كل ما يحتاج إليه بن
 فسه، دعت الحاجة إلى مشروعيتها.يمكن لكل واحد 

 .اًد رشي ،عاقاًل ، ايشترط يف كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف، بالغً -1

تصح الوكالة يف كل ما تدخله النيابة، كالبيع والشراء وسائر العقود، والفسوخ -2

كالطالق والخلع، وكذلك تصح يف كل ما تدخله النيابة من العبادات، كإخراج الزكاة، 

 ة، والنذر، والحج، ونحو ذلك.والكفار

 عالى، كالطهارة والصالة. تال تصح الوكالة فيما ال تدخله النيابة من حقوق اهلل-3

ل، أو ما تعارف عليه يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه-4 ط الناس، بشر إذن الموك 

 على هذا اإلذن ضرر  بالموكل.أالَّ يترتب 

ل  ذلك، أو عجز الوكيل عن -5 ال يصح للوكيل أن يوكل غيره، إال إذا أجاز له الموك 

 يقوم مقامه فيما وكل فيه. االعمل، أو كان ال يحسنه، فيوكل أمينً 
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 ط أو تعدى.الوكيل أمين فيما وكل فيه، ال يضمن، إال إذا فرَّ -6

 جائز، لكل  من الطرفين فسخه.الوكالة عقد -7

تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين، أو جنونه، أو فسخه لها، أو عزله ِمن  ِقب ل الِموكل، -8

 أو الحجر عليه لسفهه.

 :: يف احلجراملبحث الثاني

 ڭ ڭ يئڭواألصل فيه قوله تعالى:  منع إنسان من تصرفه يف ماله.وهو  :رج  الح  -

أي: أموالهم، لكن أضيف إلى األولياء؛ ألنهم قائمون عليها مدبرون  [.5]النساء:  ۇىئ

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې يئېلها. وقوله تعالى: 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ يئڃوقوله تعالى: [، 6]النساء:  ىئۇئ

فدلت  [.282]البقرة:  ژىئ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

كالمجنون -ومن يف معناهما هذه اآليات على جواز الحجر على السفيه واليتيم 

يف أموالهم، لئال تتعرض للضياع والفساد، وال ت دفع إليهم، إال إذا تحقق -روالصغي

 المصلحة لذلك.رشدهم، وللولي أن يتصرف يف أموالهم، إذا دعت 

 الحجر على نوعين:

كالحجر على الصبي والسفيه  النوع األول: الحجر لمصلحة المحجور عليه، 

 [.5]النساء:  ۇىئ ڭ ڭ يئڭوالمجنون، قال تعالى: 

، كالحجر على المفلس، فيمنع من النوع الثاين: الحجر على اإلنسان لمصلحة غيره

التصرف يف ماله لئال يضر بأصحاب الديون. والحجر على المريض مرض الموت فيما 

 زاد على الثلث من ماله لحق الورثة. 
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ى المحجور عليه لصغره ونحوه، على-1 يضمن  نفس أو مال بجناية، فإنه إذا تعدَّ

ى عليه لم يفرط، ولم يأذن بذلك،  تعدَّ ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة؛ ألن الم 

ه برضاه، طه عليوأما إذا دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون، فأتلفه، لم يضمنه؛ ألنه سلَّ 

 فهو مفّرط.

ويعرف ذلك بعالمات، وهي:  ،األمر األول: البلوغيزول الحجر عن الصغير بأمرين: -2

إنزاله المني، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بلوغه الخامسة عشرة، أو الحيض 

 .نثىيف حق األ

 ى ى ې ې يئې :وهو الصالح يف المال، لقوله تعالى األمر الثاين: الرشد،

ويعرف رشده  [.6]النساء:  ىئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 ان غبنً يف المال، فإن لم يغب امن التصرف، ويترك يتصرف مرارً  اباالمتحان، فيمنح شيئً 

 ئدة فيه، كان ذلك دليل رشده.، ولم ينفق ماله يف حرام أو فيما ال فاافاحًش 

 .األول: زوال الجنون ورجوع عقله إليه: ايزول الحجر عن المجنون بأمرين أيًض -3

الح يف الصأما السفيه: فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه ب والثاين: الرشد.

 التصرفات المالية.

، ثم وصيه. ويجب على من ارشيًد  يتولى أمر المحجور عليهم األب إذا كان عداًل -4

 ٻ ٻ ٻ يئٱواألنفع لهم؛ لقوله تعالى:  ظّ ح  يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه األ  

ت  على اليتيم، ويقاس عليه غيره ممن هو واآلي[. 152]األنعام:  پىئ پ پ ٻ ة نصَّ

 يف معناه.
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؛ لقوله اوبهتانً  اعلى ولي اليتيم أن يحافظ على ماله، وال يأكله، أو يتصرف فيه ظلمً -5

 کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ يئڌ تعالى:

 [.10]النساء:  کىئ ک

ال يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، ألنه ال يلزمه األداء قبل حلوله، لكن لو -1

يحل الدين قبل قدومه منه، فللغريم منعه من السفر، حتى يوثقه برهن أو  طوياًل  اأراد سفرً 

 يل مليء.كف

المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه، فهذا ال يحجر عليه يف ماله إذا كان مال -2

ل  خ  ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة، فإن امتنع حبس وعزر حتى يويف الدين، فإن امتنع ت د 

يف ماله بوفاء ديونه. أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحاّل، فهذا يحجر عليه التصرف 

ن المدين من التصرف يف ماله بتبرع أو يف ماله عند المطالب كَّ ة؛ لئال يضر بالغرماء. وال ي م 

 الديون.غيره إذا كان هذا األمر يضر بأصحاب 

 لبة إال بعد فك  بعد الحجر، فال يحق له المطا امن باع المحجور عليه أو أقرضه شيئً -3

 الحجر عنه.

الحاّلة؛ ألن هذا هو المقصود من للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه -4

ط ل  وظلم لهم، ويترك له الحاكم ما يحتاج إليه كالنفقة  الحجر عليه، ويف تأخير ذلك م 

 والسكن.

 : الرهن:املبحث الثالث-

ع ل  عين  مالية، وثيقة بد  الرهن:  ت وىف منها ج  ر الوفاء.ين؛ لي س   أو من ثمنها، إذا تعذَّ
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 المبحث الثالث: الرهن:-/الباب الثالث: اإلطالقات والتقييدات والتوثيقات:

 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ يئٻواألصل يف مشروعية الرهن، قوله تعالى: 

والتقييد بالسفر يف اآلية خرج مخرج الغالب فال مفهوم له؛  [.283]البقرة:  ىئڀ

-ملسو هيلع هللا ىلص-)أن النبيلداللة السنة على مشروعيته يف الحضر. فعن عائشة رضي اهلل عنها: 

  .]ق[ من حديد( ادرعً  من يهودي إلى أجل، ورهنه ااشترى طعامً 

دين منه، وال ال يصح رهن ما ال يجوز بيعه كالوقف والكلب؛ ألنه ال يمكن إيفاء ال-1

 ال يملك. رهن ما

 عرفة قدر الرهن وجنسه وصفته.ويشترط م-2

 فيه.له  اللمرهون أو مأذونً  اأن يكون الراهن جائز التصرف، مالكً -3

 لمرتهن ذلك بغيررضى المرتهن، وال يملك ايس للراهن التصرف يف الرهن بغير ل-4

 رضى الراهن.

أن  فيجوز له اأو محلوبً  اال يجوز للمرتهن االنتفاع بالرهن، إال أن يكون الرهن مركوبً -5

 يحلب المحلوب إذا أنفق عليه.يركب المركوب أو 

 رهن، المرهون أمانة  يف يد المرتهن، ال يضمنه إال بالتعدي، فإذا حلَّ الدين الذي به-6

ره، حتى يويف  وجب على المدين سداده، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه، وعزَّ

 .ما عليه من الدين، أو يبيع الرهن، ويسدد من قيمته

ويقال له بيع الوفاء  هو تحايل على الرباوا، قرض جر نفعً محرم؛ ألنه  عاد:الرهن الم  -7

ك العين بما ل ه: بعت منك هذدائنلل مدينأن يقول ال :وصورتهوالثُّن ي ا والع هدة واألمانة، 

 ،ذاالعين بك هلدين فهو لي، أو يقول بعت منك هذعلى أين متى قضيت ا ،ينمن الدَّ  عليَّ 

 .على أين إن دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلي
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 إلتالفات: : ااملبحث الرابع

 دة.مطلوبة منه عا به منفعةً  ان منتفعً إخراج الشيء عن أن يكووهو : ات جمع إتالفاإلتالف

كإتالف الخنزير  ااألصل يف اإلتالف الحظر إذا كان غير مأذون فيه، وقد يكون واجبً 

و النتفاعه هو أ كإتالف ما استغنى عنه مالكه ولم يجد سبياًل  المسلم، وقد يكون مباًح 

 غيره به.

إال بدليل، سواء كان إتالف اإلنسان مال نفسه أو مال  اواإلتالف المحظور محرم شرعً 

غيره، وهذا هو األصل فيه. ويترتب على اإلتالف حكمان: دنيوي وأخروي. فاألخروي: 

ان ، وقيمته إن كااإلثم، والدنيوي: الضمان، ويعرف الضمان برد مثل الهالك إن كان مثليً 

وللحاكم أن  منه ما ليس كذلك.. وعليه من اإلتالف ما يترتب عليه الضمان، واقيميً 

 يضيف عقوبة التعزير المناسبة.

 الحسي والمعنوي: اإلتالف-1

. اميً ، والمعنوي حكاينقسم اإلتالف إلى قسمين: حسي ومعنوي، ويسمى الحسي حقيقيً 

، والمعنوي اأو جزءً  ومناط الحسي: هو إحداث الهالك يف عين الشيء، أو منفعته كاًل 

تفويت منفعة الشيء، ويتحقق بأمور منها: المنع، وترك الحفظ، والخالف، والخلط، ب

ونحوها مما يسند إليه اإلتالف من األمور غير المشروعة الموجبة للضمان. ومثال المنع 

حبس الوديعة عن المودع بعد طلبها فضاعت ضمنها، فيضاف الضمان إلى المنع ال إلى 

ع كان غير مضمون إال بالتضييع وهو سبب آخر غير المنع، الضياع؛ ألن الضياع قبل المن

منع العين المستعارة للمعير بعد  ا. ومثاله أيًض اوعدمً  افيضاف الضمان إلى المنع وجودً 

 طلبها منه أو بعد انقضاء مدة اإلعارة.
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 المبحث الرابع: اإلتالفات:/الباب الثالث: اإلطالقات والتقييدات والتوثيقات:

 

 المشروع واإلتالف غير المشروع: اإلتالف-2

على  اغير مشروع يوجب الجزاء حقً إتالف وإتالف مشروع،  إلى اوينقسم اإلتالف أيًض 

 إتالف مختلف يف مشروعيته.  وهناكالمتلف للمالك مثل إتالف مال المسلم المتقوم، 

 بالمباشرة واإلتالف بالتسبب: اإلتالف-3

عن  اإلتالف الناشئك ،كما ينقسم اإلتالف إلى إتالف بالمباشرة وإتالف بالتسبب

 والجهل.لعصبية، والترك، والتعسف، اإلهمال، والغرور، والحيلولة، والصدمة ا

 وإتالف من غير قبض: ،الناشئ عن قبض اإلتالف-4

كما ينقسم اإلتالف إلى ما لم يكن عن قبض، وإتالف عن قبض، وهذا ينقسم إلى إتالف 

، وهو قبض الغصب، وإلى إتالف منقلب عن قبض مشروع، وهو غير مشروع أصاًل 

م بالعقد كالبيع والوديعة والعارية ونحوها من القبض المأذون فيه سواء كان بالبذل، أ

 العقود. 

محل اإلتالف األشياء التي يرد عليها اإلتالف، وتنحصر يف: اآلدمي، المقصود ب

 والحيوان، وسائر األموال من النبات والجماد.

لق به للضمان، أو يتع اوجبً م اصحيًح  اليكون سببً  ايشترط لتحقق معنى اإلتالف شرعً 

 الجواز وعدمه الشروط اآلتية:

يرد التلف على مال: فال يجب الضمان بإتالف الميتة والدم، وغير ذلك مما ال يعد  أن-1

 .مااًل 

: وذلك بالتقوم، وله أسباب هي: الشرع واإلسالم ايكون الشيء التالف معصومً  أن-2

الخمر والخنزير على المسلم سواء كان واألمان والعرف.  فال يجب الضمان بإتالف 

 لسقوط تقوم الخمر والخنزير يف حق المسلم. اأم ذميً  االمتلف مسلمً 
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 المبحث الرابع: اإلتالفات:/ت والتقييدات والتوثيقات:الباب الثالث: اإلطالقا

 

: ويقصد به كل فعل صدر من ايكون فعل المتلف يصح إسناد التلف إليه شرعً  أن-3

 إنسان بتحقق ثالثة أمور وهي: األهلية، والقدرة على اإلتالف، والتعدي.

ي أهلية الوجوب الكاملة. فالحيوان مما يمكن أن يتلف وال يسند واألهلية المطلوبة ه

إليه أحكام شرعية من الجواز وعدمه، أو الضمان. بخالف الصبي والمجنون فيصح 

إسناد حكم الضمان إلى فعلهما؛ ألنه ال يشترط فيه العقل والبلوغ. وأما القدرة على فعل 

 اإحداثه بالمباشرة أو التسبب شرعً  التلف فهي: صحة نسبة التلف إلى من له قدرة على

ي ال يحملها الصب ا. فمثال الحسية: الصبي الراكب على الدابة إذا أحدثت تلفً اأو حًس 

الذي ال يستطيع اإلمساك بزمامها. ومثال القدرة الشرعية: أهلية الشهادة، إذا تسببت عن 

 تلف بالرجوع عنها، أو بشهادة الزور، والصبي ليس من أهل الشهادة.

وأما التعدي: فهو مجاوزة الحد المسموح به يف الفعل. وضابطه: كل فعل محرم لذاته أو 

يف أصله وصحبه اإلهمال  الغيره، مثل أن يكون يف مال الغير، ومثل أن يكون مباًح 

والتقصير بالتجاوز عن الحد المعتاد المألوف بين الناس، كإهمال صيانة الوديعة والعارية 

 والعين المؤجرة.

يكون يف إسناد التلف إليه فائدة: ويخرج به الحربي، والباغي لعدم الوالية، كما  أن-4

بالوالية العامة، أو من مالكه. وال يضر إن صدر اإلذن  ايخرج به اإلتالف المأذون به شرعً 

 بعد وقوع اإلتالف على الصحيح؛ ألن اإلذن من جملة الفعل.

ر النظر يف اإلتالف ليس لذاته، بل بقصد جبيف نفسه أو ماله، ألن  هغيرالضرر ب وقوع-5

 .اآثاره، فال بد من حدوث الضرر المنقص للشيء المتلف عرفً 

بين فعل اإلتالف والهالك، وعليه فاآلمر بوضع الحجر على الطريق ال يضمن  الرابطة-6

 .ألمر والعطب بل بين الوضع والعطببل الواضع، ألنه ال رابطة بين ا

 :والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشرذا اجتمع المباشر إ-1
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 والمباشرة هي التأثير يف ،إما أن يكون مباشرة وإما بالتسببالفعل المحدث لْلتالف 

عل الفا وهوحدوث اإلتالف بفعل يقتضيه عادة كالقتل واإلحراق والكسر ونحو ذلك، 

 ذاته، والمتسبب هو المفضي والموصل إلى وقوعه.

لكه يف غير م ا، بأن يحفر بئرً احدوث اإلتالف بواسطة فعل ينصب عدوانً والتسبب 

 .هغيرريح عاصف فيتعدى إلى إتالف مال يف يوم  ا، أو يؤجج نارً اعدوانً 

المباشر لْلتالف ضامن له وإن لم يتعمد اإلتالف؛ أي  المباشر ضامن وإن لم يتعّد،-2

حدود  امتجاوزً  االضمان، إذا كان عدوانً ألن الخطأ يرفع عنه إثم المؤاخذة، وال يرفع عنه 

حقه، وألن المباشرة علة صالحة ومسبب مستقل يف اإلتالف، ومدار الحكم عليه ال على 

 التعمد وعدمه. 

رط أن يقصد بالفعل األثر المترتب عليه، وال يشتأي ب :ال يضمن إال بالتعمد المتسبب-3

ت وأتلفت شأن يقصد ما ترتب على ذلك األثر، فإذا رمى بالبند  ايئً قية فخافت الدابة فن دَّ

ضمن إذا قصد اإلخافة فقط، وال يشترط قصد اإلخافة للتلف. واشترط قصد التعمد ألن 

 الحكم ال يضاف إلى السبب الصالح إال بالقصد.

ألن اآلمر متسبب والفاعل مباشر، ؛ امجبرً يضاف الفعل إلى الفاعل ال اآلمر ما لم يكن -4

فيضاف إلى اآلمر، إذ الفاعل  اأي مكرهً  االمباشر، وأما إذا كان مجبرً ويضاف الفعل إلى 

 صار باإلكراه كاآللة يف يد المكره.

، والهالك يعاد إلى ما اكان هالكً  اأي تجب إزالته، والضرر إذا كان إتالفً  :الضرر يزال-5

صورة لى الكان عليه بجبره إما بالمثل حقيقة وإما بالقيمة معنى؛ ألن الملك إنما يطلق ع

 والمعنى، فيعاد بالهالك مثله صورة، وقيمته معنى.

باألصل أو باإلذن من ولي األمر  ااألمر مباًح  أي كون :الشرعي ينايف الضمان الجواز-6

ألن الضمان يستدعي سبق التعدي والجواز  ؛لك بشروطه المعتبرة ينايف الضمانأو الما
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 المبحث الرابع: اإلتالفات:/الباب الثالث: اإلطالقات والتقييدات والتوثيقات:

 

، ويشترط اكه أو يف طريق العامة فيكون ضامنً يف مل االشرعي يأبى وجوده، مثل أن يحفر بئرً 

 لذلك شرطان:

بشرط السالمة، مثل ما إذا تلف بمروره بالطريق العام شيء  ايكون ذلك األمر مقيًد  أال-1

 ضمن، ألن مروره المباح مقيد بشرط السالمة. اأو أتلفت دابته شيئً 

طعام غيره، أو هدم  ألجل نفسه، ومثاله المضطر إلى أكل هغيريكون إتالف مال  أال-2

 جدار غيره بال إذن ضمن القيمة.

ب ار-7 أن ما تفعله البهيمة من اإلتالف بالنفس أو بالمال هدر أي  :جناية العجماء ج 

 من فاعل مختار. اوباطل ال حكم له، إذا لم يكن منبعثً 

 بال إذن. هغيرال يجوز ألحد أن يتصرف يف ملك -8

واء س الّصائِل   وه ، يريد نفسه، أو عرضه، أو مالهاالذي يسطو على غيره عاديً الصائل: هو 

من اإلنسان أو الحيوان، إذا لم يندفع إال بالقتل، فقتله، فال ضمان عليه؛ ألنه قتله  كان

ِهيد  : -ملسو هيلع هللا ىلص-عن نفسه؛ لقوله  ادفاعً  و  ش  ه  ، ف  تِل  ق  ات ل  ف  ق  ، ف  قٍّ ي رِ ح  ال ه  بِغ  ن  أ ِريد  م  ]صحيح:  ()م 

   .حم، د، ت، ن[

ق وإحراالخمر،  مصانعإتالف و، ، وقتل الخنزيرصليبسر الككما حرم اهلل ومن أتلف 

ن، والمجمواقع وتهديم قبب القبوريين، وإتالف وكتب الضالل والبدعة، المخدرات، 

ى: ، قال تعالفإنه ال ضمان عليه والبرامج والتطبيقات الضارة واإلباحيات،والخالعة، 

 یىئ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ يئۇئ

 [.97]طه:

حقه من يست هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي :الشرط الجزائي-1

ذ الطرف اآلخر ما التزم به، أو ن ف  رط له عن الضرر الذي يلحقه، إذا لم ي   فيذه.تأخر يف تن ش 
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تفاق ا بالعقد األصلي، كما يجوز أن يكون يف ايجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنً -2

 .ق قبل حدوث الضررالح

كون ي يجوز أن يشترط الشرط الجزائي يف جميع العقود المالية ما عدا العقود التي-3

 يف ز هذا الشرطا من الربا الصريح، وعلى ذلك يجو؛ فإن هذاااللتزام األصلي فيها دينً 

 ناعاالستص التوريد بالنسبة للمورد، وعقد قدعقود المقاوالت بالنسبة للمقاول، وع

بسبب  قسيطخر يف تنفيذه، وال يجوز يف البيع بالتفذ ما التزم به أو تأبالنسبة للصانع إذا لم ين

ال و تأخر المدين عن سداد األقساط المتبقية سواء، كان بسبب اإلعسار، أو المماطلة،

 عليه. يف أداء ماإذا تأخر  للمستصنعيجوز يف عقد االستصناع بالنسبة 

من  رالمضرو قوما ل ح ،المالي الفعل الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر-4

 ي.حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، وال يشمل الضرر األدبي أو المعنوخسارة 

رال ي عمل -5 ارج بسبب خ ط عليه أن إخالله بالعقد كانبالشرط الجزائي إذا أثبت من ش 

 ثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من اإلخالل بالعقد.إرادته، أو أ عن

ل يف مقدار التعويض إذاناء على طلب أحد الطرفين أن ت عيجوز للمحكمة ب-6 دت وج د 

 فيه. الذلك، أو كان مبالغً  ارً مبر

 :: يف الغصباملبحث اخلامس

ب  : الغصب  ااالستيالء على حق الغير، ظلمً : اوشرعً  .الغة: أخذ الشيء ظلمً  الغ ص 

 بغير حق. اوعدوانً 

 ں ڱ ڱ يئڱوهو محرم بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى:  حكمه: -

]صحيح: )ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفسه( : -ملسو هيلع هللا ىلص-وقوله  [،188]البقرة:  ںىئ

ه  يوم القيامة من سبع  امن األرض ظلمً  ا)من اقتطع شبرً : -ملسو هيلع هللا ىلص-وقال  .حم، د، قطن[ ق  و  ط 

  .]ق[أرضين( 
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فعلى كل من عنده مظلمة ألخيه أن يتوب إلى اهلل، ويتحلل من أخيه، ويطلب منه العفو 

ة  ألخيه من عرِضِه أو شيء، فليتحلله منه : -ملسو هيلع هللا ىلص-يف الدنيا؛ لقوله  ظ ل م  )من كانت له م 

لح  أ خذ  منه بقدر مظلمته، وإن لم اليوم قبل أال يكون دينار  وال درهم، إن كان له عمل  صا

مل  عليه(    .]م[يكن له حسنات  أخذ من سيئات صاحبه، فح 

 منه. يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله، وإن أتلفه رد بداًل -1

 دته، سواء كانت منفصلة أو متصلة.يلزم الغاصب رد المغصوب بزيا-2

 قلعه إذا طالبه المالك بذلك.المغصوب ببناء أو غرس، أمر بالغاصب إذا تصرف يف -3

 ، ضمن الغاصب النقص.ص  خ  المغصوب إذا تغير، أو قل، أو ر  -4

 بالخصومة واأليمان الفاجرة. االغتصاب قد يكون-5

 جميع تصرفات الغاصب باطلة، إن لم يأذن بها المالك.-6

  



 .املالية اإلسالمية تواملؤسسااملصارف أعمال  :الباب الرابع
 .: الودائع اجلارية والستثماريةاملبحث األول

 

و أ اإلسالمية مصارفسواء أكانت لدى ال (الحسابات الجارية)الودائع تحت الطلب -1

الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه  مصارفال

يده يد ضمان لها وهو ملزم شرًعا بالرد عند الطلب. وال يؤثر على حكم القرض  الودائع

 ا. مليئً  (المقترض) مصرفال كون

 المصريف:الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين، بحسب واقع التعامل -2

 الربوية، هي قروض ربوية مصارففوائد، كما هو الحال يف ال الودائع التي تدفع لها-أ

 ، أم الودائع(الحسابات الجارية)محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب 

 ، أم حسابات التوفير. ، أم الودائع بإشعار  ألجل  

 رتثماا بأحكام الشريعة اإلسالمية بعقد اسالملتزمة فعليً  مصارفالودائع التي تسلم لل-ب 

ها التي من، وعلى حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة

 لرأس مال المضارب. (مصرفال)عدم جواز ضمان المضارب 

المقترضين لها  هو على (الحسابات الجارية)إن الضمان يف الودائع تحت الطلب -3

 ، والة من استثمارهاينفردون باألرباح المتولد اوما دام (مصارفالمساهمين يف ال)

 نهم لم، ألتثمارت االسيشترك يف ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون يف حسابا

 ا.يف اقتراضها وال استحقاق أرباحه اويشارك

 أم (الجارية الحسابات)واء أكانت من الودائع تحت الطلب إن رهن الودائع جائز، س-4

من  ابالحس الودائع االستثمارية، وال يتم الرهن على مبالغها إال بإجراء يمنع صاحب

هو  الذي لديه الحساب الجاري مصرف. وإذا كان الالتصرف فيه طيلة مدة الرهن
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 من ن للتحولحساب استثماري، بحيث ينتفي الضماالمرتهن لزم نقل المبالغ إلى 

 (الدائن) نالحساب صاحبه تجنًبا النتفاع المرتهويستحق أرباح  ،القرض إلى المضاربة

 الرهن.بنماء 

 والعميل. مصرفا عليه بين الكان متفقً يجوز الحجز من الحسابات إذا -5

دفع بصورة ت تمانة والصدق باإلفصاح عن البيانااألصل يف مشروعية التعامل األ-6

بة بالنس تأكد ذلكاللبس أو اإليهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي، وي

غرير للت ارضة ودفعً تجاه ما لديها من حسابات التصال عملها باألمانة المفت مصارفلل

 بذوي العالقة.

 يحويت اإلسالمي مصرفالجاري، هو سجل للمبالغ التي يقدمها العميل لل الحساب-1

ضافة والحواالت، إ تكتابة الشيكا بوسائل معروفة منهابه الحق بسحبها يف أي وقت، و

مصرف ال للسحب النقدي المباشر، وتكون تلك المبالغ المودعة مضمونة يف ذمة

 حسبما تنظمه القوانين.  لفائدته كما يشاء يستعملها

 بألصحا مصرفلحقوق اإلضافية التي يمنحها الايا المصرفية، تمثل االمز-2

 ى فتح الحسابات أوم وتشجيعهم علالطلب، من أجل جذبهالحسابات الجارية تحت 

 عالمقصود منها نوعان؛ ما كان لنف االستمرار فيها، وهي بحسب طبيعة نفعها والغرض

 .(والعميل المصرف)العميل وحده، وما كان لنفع الطرفين 

 زللعميل، ولم يبر مصرفتمثل المزايا المعنوية، المنافع والخدمات التي يمنحها ال-3

 ،صرفمالعالوة المالية على مقدار الوديعة، مثل: أفضلية الخدمة يف فروع اله فيها ما يشب

 ف حساب دوري، وبشهادة مالءة،لعميل بنشرة إرشادية دورية، وبكشوكذا تزويد ا

من  رذه المزايا جائزة، ألنها ال تعتبلية للصراف اآللي ونحوها. وهوببطاقة المزايا الدو

القرض،  عميل زيادة على مبلغا للبدفعه مصرفي يلتزم الالربوية الت الزيادة المالية قبيل
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ه الستيفاء حق (العميل)إلى المقرض  (مصرفال)تقديم مساعد ة من المقترض  ا هووإنم

 صلية النتفاء الدليل المانع.فيستصحب فيها حكم اإلباحة األ ،المالي

لحساب ا لغ المثبت يفن والمنافع والنقود الزائدة على المبتمثل المزايا المادية، األعيا-4

ية كهربائ الجاري، ويبرز فيها ما يشبه العالوة المادية مقابل اإلقراض، كتقديم أجهزة

 وأجهزة إلكترونية وتذاكر الطيران ونحوها. وهذه المزايا غير جائزة سواء أكانت

 اجمه ومدته باعتبارهمشروطة أم غير مشروطة، إذا كانت بسبب اإلقراض، وبالنظر لح

الزيادة الربوية التي يلتزم المقترض بدفعها إلى المقرض زيادة على مبلغ من جنس 

سواء أكان يف الحساب - مصرفأما إذا كانت تعطى لكل عميل جديد يكسبه ال القرض.

من نفقات اإلعالن والتسويق،  فهي-حساب المضاربة أو يف التمويل وغيره  الجاري أو

تبط ا أنها ال ترا لْلباحة األصلية، طالمقً والعمالء، وتكون مباحة تطبي نزبائب الوكس

 بحجمه ومدته. بخصوص اإلقراض

ب والسح للعميل مما له عالقة بعمليات اإليداع مصرفتجوز المزايا التي يمنحها ال-5

ات الشيك من الحساب الجاري تحت الطلب، والنفع  فيها للطرفين، مثل: خدمة دفتر

 إلى المقترض (مصرفال)ة من المقترض ألنها تقديم مساعدوبطاقة الصرف اآللي؛ 

ختص ض ال تة التي يجرها القرض للمقرالستيفاء حقه المالي، على أن المنفع (العميل)

للطرفين من غير ضرر لواحد  لمقرض والمقترض، وألن فيها مصلحةوحده، بل تعم ا به

ا من المزاي كما أن هذا النوعد بتحريم المصالح التي ال مضرة فيها، والشرع ال ير منهما،

بمنصوص على تحريمه، وال هو يف معنى المنصوص فوجب إبقاؤه على اإلباحة  ليس

 األصلية.

 ليات اإليداعال تجوز المزايا التي يكون فيها النفع للطرفين، وال عالقة لها بعم-6

 مثل: تقديم بعض الخدمات المصرفيةوالسحب من الحساب الجاري تحت الطلب، 

 هم، مما يتعلق بسعر صرف العمالتنى من التي تعطى لغيربأسعار تفاضلية أي أد
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 ات ورسوم فتح االعتمادات وإصدارورسوم الحواالت وأجور صناديق حفظ األمان

 ا. بطاقات االئتمان وخطابات الضمان ونحو ذلك، ألنها داخلة يف قرض جر نفعً 

 أو امعً  .المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون :المضاربة المشتركة هي-1

بما  رتثمااالس اي أو معنوي، باستثمار أموالهم. ويطلق له غالبً بالتعاقب إلى شخص طبيع

 امنً ضللمصلحة، وقد يقيد بنوع خاص من االستثمار، مع اإلذن له صراحة أو ايراه محققً 

و أ ايً على سحب أموالهم كل ايانً ببعض، أو بماله، وموافقته أحبخلط أموالهم بعضها 

 عند الحاجة بشروط معينة. اجزئيً 

 تجوز المضاربة المشتركة، وهي مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب-2

األموال، وجواز اشتراك المضارب معهم يف رأس المال، وإنها ال تخرج عن صور 

 ة المقررة للمضاربة، معلشرعيل االلتزام فيها بالضوابط االمشروعة يف حا المضاربة

 ى الشرعي.اك فيها بما ال يخرجها عن المقتضتتطلبه طبيعة االشتر ة ماعامرا

 مم هم أرباب المال، والعالقة بينهالمستثمرون يف المضاربة المشتركة، بمجموعه-3

بمن فيهم المضارب إذا خلط ماله بمالهم، هي المشاركة. والمتعهد باستثمار أموالهم 

 مثل المصارف والمؤسسات المالية. اأم معنويً  اطبيعيً  االمضارب، سواء أكان شخًص  هو

 تثمارسط به اتخاذ قرارات اال، ألنه هو المنو(راضالقِ )والعالقة بينه وبينهم هي المضاربة 

 بين ةف ثالث باالستثمار فإنها مضاربة ثانيواإلدارة والتنظيم. وإذا عهد المضارب إلى طر

هد إليه باالستثمار، وليس وبين المضارب األول ن ع   لت وساطة بينه وبين أرباب األموام 

 .(أصحاب الحسابات االستثمارية)

يتم  كل أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب، ألن ذلمن خلط أموا ال مانع-4

 ، كما أنه يف حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيمابرضاهم صراحة أو ضمنً 
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 ى اإلضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد يف رأس المال، وهذا الخلطر ال يخشاالستثما

 يزيد الطاقة المالية للتوسع يف النشاط وزيادة األرباح.

 حالتان ال األصل أن المضاربة عقد غير الزم ويحق ألي من الطرفين فسخه. وهنالك-5

 ا حق الفسخ، وهما:يثبت فيهم

 المضاربة الزمة إلى حين التنضيض ل حيث تصبحمإذا شرع المضارب يف الع األولى: 

 .الحقيقي أو الحكمي

المضارب بعدم الفسخ خالل مدة معينة فينبغي الوفاء، لما  إذا تعهد رب المال أو الثانية:

 االستثمار خالل تلك المدة. يف اإلخالل من عرقلة مسيرة

دون  اهتنتهي بانتهاء مدتلطرفين، بحيث من توقيت المضاربة باتفاق ا اال مانع شرعً -6

 ع من الدخول يفما، ويقتصر أثر التوقيت على المناللجوء إلى طلب الفسخ من أحده

 عمليات جديدة بعد الوقت المحدد وال يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة.

غ مراعاة مبل حين توزيع األرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على اال مانع شرعً -7

حقيق ت ة بقائه يف االستثمار، ألن أموال المستثمرين ساهمت كلها يفثمر ومدكل مست

عدل هو أ ة بقائها فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمنالعائد حسب مقدارها ومد

 ق إليصال مستحقاتهم إليهم، وإن دخول المستثمرين يف المضاربة المشتركةالطر

 أة عما يتعذر الوصول إليه، كما أن من طبيعةعلى المبار ابحسب طبيعتها موافقة ضمنً 

 المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكه، وليس يف هذه الطريقة ما يقطع المشاركة

 يف الربح، وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها.

 ة حقوقهم، حيث إنن لحماياختيار لجنة متطوعة من المستثمريال مانع من -1

ا على المضارب تتمثل يف شروط االستثمار المعلنة حقوقً  (أرباب األموال)للمستثمرين 

ل يف المضاربة المشتركة، ومراقبة تنفيذ شروط والموافق عليها منهم بالدخو منه
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 المضارب االستثمارية إال المتفق عليها دون أن تتدخل هذه اللجنة يف قرارات المضاربة

 المشورة غير الملزمة له. قعن طري

درجة عالية  ة مالية ذاتوهو أي مصرف أو مؤسس (أمين االستثمار)ال مانع من اختيار -2

لة الممث ت، يعهد إليه بتسلم األموال والمستنداة ومالءة ماليةالتصنيف وخبر يف

روط ش فالمضارب من التصرف فيها بما يخالا عليها، ولمنع للموجودات ليكون مؤتمنً 

 نليكو (المؤسسة والمضاربة)اربة، بشرط أن يكون ذلك مصرًحا به يف النظام لمضا

 ثمار يف القرارات ولكن يقتصرة، وبشرط أن ال يتدخل أمين االستى بينالمساهمون عل

 عمله على الحفظ والتثبت من مراعاة قيود االستثمار الشرعية والفنية.

المتحقق  حعلى أنه إذا زاد الرب ص  والنَّ  ،ال مانع شرًعا من وضع معدل متوقع للربح-3

بة تحديد نس ا من تلك الزيادة. وهذا بعد أن يتمن تلك النسبة يستحق المضارب جزءً ع

 ربح كل من الطرفين مهما كان مقدار الربح.

المالية،  تإدارة المضاربة من قبل شخص معنوي، كالمصارف والمؤسساإذا تمت -4

ومية العم ةف النظر عن أي تغيرات يف الجمعيرفإن المضارب هو الشخص المعنوي، بص

إذا  بضارأو مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، وال أثر على عالقة أرباب المال بالم

 ا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول يف المضاربةر يف أي منها ما دام متفقً حصل تغي

 صمعنوي المدير لها مع شخالمشتركة، كما ال تتأثر المضاربة باالندماج بين الشخص ال

 معنوي آخر. وإذا استقل أحد فروع الشخص المعنوي وصارت له شخصية معنوية

 مغايرة فإنه يحق ألرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها.

، نفقاتهم لمن خالل موظفيه وعماله فإنه يتحمإذا أدار الشخص المعنوي، المضاربة -5

ال و ى بجزء من حصته من الربح.ة ألنها ت غطلنفقات غير المباشريتحمل جميع ا كما

 ىكذلك نفقات ما ال يجب علة التي تخصها، ومل المضاربة إال النفقات المباشرتتح

ن يستعين بهم من خارج جهازه الوظيفي.  المضارب عمله، مثل م 
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ما ب يرالمضارب أمين وال يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إال بالتعدي أو التقص-6

 يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود االستثمار المحددة التي تم الدخول على

 االحكم المضاربة الفردية والمشتركة. وال يتغير بدعوى قياسهأساسها. ويستوي يف هذا 

 على اإلجارة المشتركة، أو باالشتراط وااللتزام.

ضاربة الم الية عن طريفيف شخصيته وذمته الم ال مانع من ضمان طرف ثالث منفصل-7

ا لتزامً ا ر الخسران، على أن يكونلتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجببا المشتركة

يف نفاذ  االمضاربة المشتركة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطً   عن عقداًل مستق

طالن بب العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لعامل المضاربة الدفع

برع به، ت المضاربة أو االمتناع عن الوفاء بالتزاماته بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما

 بحجة أنَّ هذا االلتزام كان محل اعتبار يف العقد.

 الكلي أو (الخسارة)تبعة الهالك  مصرفهو تحمل ال مصرفلالمقصود بضمان ا-1

 المودعين وأصحاب الحسابات االستثمارية.الجزئي ألموال 

 :بين مصرفتدور يد ال-2

 وهي حيازة المال للتملك أو لمصلحة الحائز، مثل: يد المشتري : يد الضمان،أواًل 

 والقابض على سوم الشراء والمرتهن والغاصب والمالك والمقترض. ويندرج تحت يد

 .(ات الجاريةالحساب)الودائع تحت الطلب  مصرفحسابات الالضمان من 

ا، بإذن من رب المال، كيد المود ع، كً وهي حيازة المال نيابة ال تمل :ا: يد األمانةثانيً 

ي، ونحوهم. يك، والمضارب وناظر الوقف، والوصوالمستأجر، والشر ،رستعيلماو

اإلسالمي: الحسابات االستثمارية  مصرفيد األمانة من حسابات ال ويندرج تحت أنوا ع

 سالمي.اإل مصرفيف ال



 530الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 ول: الودائع الجارية واالستثمارية.المبحث األ/الباب الرابع: أعمال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية.

 

 الكلي أو الجزئي يف (الخسارة)المضارب أن يضمن الهالك  مصرفز للال يجو-3

 حسابات االستثمار، إال إذا تعدى أو قصر أو خالف الشروط وفق ما تقتضيه القواعد

 ومن حاالت التعدي:العامة للشريعة. 

 بالضوابط الشرعية التي تنص عليها العقود أو االتفاقيات مصرفعدم التزام ال األولى:

 الخاصة بفتح حسابات االستثمار بأنواعها المختلفة.

 ألنظمة والقوانين واألعراف المصرفية والتجارية الصادرة من الهيئاتاخالفة م الثانية:

 امأحك المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل المصريف ما لم تكن متعارضة مع يةاإلشراف

 الشريعة اإلسالمية.

 عدم إجراء دراسات الجدوى التمويلية الكافية للمتعاملين. الثالثة:

 اختيار الصيغ واآلليات غير المناسبة للعمليات. الرابعة:

 .مصرفاءات المنصوص عليها يف العدم اتباع التعليمات واإلجر الخامسة:

ف المعمول بها يف هذا عدم أخذ الضمانات الكافية وفق ما تقتضيه األعرا السادسة:

 .الخصوص

ا بالشرط؛ لمخالفته لمقتضى عقد بصفته مضاربً  مصرفز تضمين الال يجو-4

 ة.المضارب

 صل، بشرط وجودا لألخالفً  مصرفيف دعوى الخسارة إلى الينتقل عبء اإلثبات -5

 ومما يقوي العمل بهذا األصل:قرائن تخالف أصل دعواه بعدم التعدي. 

 حتى يقيم البينة على (مصرفال)رف الناس بعدم قبول قول المضارب أ. إذا جرى ع

 ر.دق ادعائه بعدم التعدي أو التقصيص

 يف (المضارب)لمراد بها رجحان الظن بعدم صدقه : واب. ثبوت التهمة على األمين

األموال  سن من المتوقع من المضارب حفظ رؤور. إذ إالتعدي أو التقصيادعائه عدم 

 الخسارة، وتحقيق األرباح والمكاسب.المستثمرة من 
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 ، حماية ألموال(مصرفال)ة لنقل عبء اإلثبات إلى المضارب ت. ثبوت المصلح

 المستثمرين من الخسارة عند ادعاء المضارب أو هالك أموال المستثمرين.

 .ةالمضارب بجزء من حصته بالربح دو ن شرط يف عقد المضارب مصرفرع الز تبيجو-6

تثمار، االس تيف استثمار أموال أصحاب حسابا مصرفولية إساءة اليقع تحديد مسؤ-7

 على الجهات المنوط بها ذلك، ومنها:

 .المركزية مصارفاإلشرافية مثل ال . الجهاتأ

 .ازعات. مراكز المصالحة والتحكيم وفض المنب

 جعةاوالمر هيئة المحاسبةأو و الحسابات وفق ما هو مستقر يف مهنة المراجعة، . مراقبت

 يمكن أن يسند األمر إلى هيئات الرقابة الشرعية. و، أللمؤسسات المالية اإلسالمية

واء س يقتصر التعويض عن الخسائر يف الحسابات االستثمارية على الضرر الفعلي،-8

جرد م ألنه (الفرصة البديلة)أو جزئية دون ضمان الربح الفائت  أكانت الخسارة كلية

 توقع غير قائم.
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  .: صيغ التمويل بالديونانياملبحث الث

أن يتعامل بها، ومن ذلك بيوع  مصرفكل التمويالت التي تجوز شرًعا، يجوز لل-1

 ،راءر بالشالمرابحة لآلم، واإلجارة المنتهية بالتمليكالتقسيط والسلم، والتورق، و

الصيانة والتوريد ، كعقد عقود المساندة للمالية اإلسالميةالعن طريق التمويل و

 وكل هذه المعامالت قد سبق الكالم عنها بتفاصيله. ...والمقاوالت

اتفاق مالك أو من يمثله مع ممول على هو و ،بنظام البناء والتشغيل واإلعادةالتمويل -2

يها فترة متفق عل  أو حسب االتفاق، خاللاًل وإدارتها، وقبض العائد منها، كامة إقامة منشأ

صالحة  المنشأة ممر مع تحقيق عائد معقول، ثم تسليرأس المال المستثبقصد استرداد 

 منها. داء المرجولأل

على أن يكون ، إسالمي مصرفر عن خدمات القروض التي يقدمها يجوز أخذ أجو-3

نها من أل ؛حرمةم زيادة على تكلفة الخدمات الفعليةذلك يف حدود النفقات الفعلية وكل 

 ا.الربا المحرم شرعً 

لها أمر  مصرفال جار المعدات إلى العميل بعد تملكبإي مصرفالإن الوعد من -4

 ا.مقبول شرعً 

من معدات وآليات  مالئه بشراء ما يحتاجه ذلك العميلأحد ع مصرفالإن توكيل -5

 مصرفيؤجره ال بغية أن مصرفوصاف والثمن لحساب الونحوها مما هو محدد األ

كيل يكون الو هو توكيل مقبول شرًعا، واألفضل أنالوكيل لها، تلك األشياء بعد حيازة 

 بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.

صل منف دات وأن يبرم بعقدإن عقد اإليجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمع-6

 عن عقد الوكالة والوعد.

 إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد اإلجارة جائز بعقد منفصل.-7
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لك ذ بصفته مالًكا للمعدات ما لم يكن مصرفتعيب تكون على التبعة الهالك والإن -8

 عليه.ر من المستأجر فتكون التبعة عندئذ بتعد أو تقصي

 لها أمر مقبول مصرفال ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك مصرفإن الوعد من ال-9

 ا.شرعً 

وآليات  عميل من معداتء ما يحتاجه ذلك الأحد عمالئه بشرا مصرفإن توكيل ال-10

ك تل مصرف، بغية أن يبيعه المصرفلحساب الن هو محدد األوصاف والثم ونحوها مما

 ا، واألفضل أنعً لها يف يد الوكيل، هو توكيل مقبول شراألشياء بعد وصولها وحصو

 يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.

برم ي والقبض لها، وأنك الحقيقي للمعدات لإن عقد البيع يجب أن يتم بعد التم-11

 .بعقد منفصل

 قضاًء.األصل يف المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، وليست ملزمة -1

واطأة الم ل على الربا، مثاًل ال تجوز المواعدة من طرفين على عقد، ويعتبر ذلك تحاي-2

 وسلف.على العينة أو المواعدة على بيع 

رفين الط قا بتقنين من الحكومة، وإما باتفاة لطرفين إميجوز أن تجعل المواعدة ملزم-3

مكن ي ص يف االتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين، وذلك يف الحاالت التي العلى ن

ل ك مع وجود حاجة عامة، إللزاموجود المبيع يف ملك البائع  فيها إنجاز عقد البيع لعدم

لتجارية ا من الطرفين بإنجاز عقد يف المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم األعراف

مة يف الملز ةوهذه المواعد ،ئععتماد المستندي الستيراد البضاالدولية، كما يف فتح اال

 كل بها ملع المضاف إلى المستقبل، فال ينتقالحاالت المذكورة، ال تأخذ حكم البي

 ق عليها عليه، وال ينعقد البيع إال يف الموعد المتفالمبيع إلى المشتري، وال يصير الثمن دينً 

المذكورة، عما وعد  ف أحد طريف المواعدة، يف هذه الحاالت . وإذا تخلبإيجاب وقبول
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مل الضرر الفعلي الحقيقي الذي لحق فإنه ي جبر قضاًء على إنجاز العقد، أو تح ،به

 ، دون الفرصة الضائعة.اآلخر بسبب تخلفه عن وعده فالطر

لتمويل ل ر يف تنشيط الصناعة، ويف فتح مجاالت واسعةعقد االستصناع له دور كبي-1

ملزم  هو عقد وارد على العمل والعين يف الذمة، وهونهوض باالقتصاد اإلسالمي، ووال

 والشروط التالية:للطرفين إذا توافرت فيه األركان 

 المطلوبة.بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه -أ   

 أن يحدد فيه األجل.-ب   

جال آل يجوز يف عقد االستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة-2

 محددة.

دان ما لم العاق هجوز أن يتضمن عقد االستصناع شرًطا جزائًيا بمقتضى ما اتفق عليي-3

 تكن هناك ظروف قاهرة.
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  .: صيغ التمويل والستثمار باملشاركاتاملبحث الثالث

خل د متناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين يف مشروع ذيالمشاركة ال-1

 سواء كان الشراء من حصة اما بشراء حصة الطرف اآلخر تدريًج يتعهد فيها أحده

 .مشتري يف الدخل أم من موارد أخرىالطرف ال

منهما  كل قد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيهأساس قيام المشاركة المتناقصة: هو الع-2

ويمها، تق بعد أن يتمبحصة يف رأس مال الشركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم باألعيان 

بقدر –جدت و إن –مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة 

 حصته يف الشركة.

ك يتمل عد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأنتختص المشاركة المتناقصة بوجود و-3

عند  خر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيعحصة الطرف اآلخر، على أن يكون للطرف اآل

 .بتبادل إشعارين باإليجاب والقبولتملك كل جزء من الحصة، ولو 

محددة،  ار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدةاستئج يجوز ألحد أطراف المشاركة-4

 عن الصيانة األساسية بمقدار حصته. اًل ويظل كل من الشريكين مسؤو

يها وروعيت ف كات،ركام العامة للشالمشاركة المتناقصة مشروعة إذا الت زم فيها باألح-5

 الضوابط اآلتية:

إنشاء  يمة الحصة عندالطرف اآلخر بمثل قعدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة -أ

من بيع ث صة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديدالشركة، لما يف ذلك من ضمان الشريك ح

 الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم االتفاق عليه عند البيع.

فات، المصرو وفات التأمين أو الصيانة وسائرل أحد الطرفين مصرعدم اشتراط تحم-ب

 المشاركة بقدر الحصص.مل على وعاء بل تح
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 ، وال يجوز اشتراط مبلغ مقطوع منتحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة-ج

 األرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.

 الفصل بين العقود وااللتزامات المتعلقة بالمشاركة.-د

 .(تمويل)منع النص على حق أحد الطرفين يف استرداد ما قدمه من مساهمة -ه 

ل مالية متساوية القيمة تمث وثائق أو شهادات هو إصدار (التوريق اإلسالمي) التصكيك

منافع أو حقوق أو خليط من األعيان أعيان أو ) شائعة يف ملكية موجودات احصًص 

صدر تسيتم إنشاؤها من حصيلة االكتتاب، و أو اًل قائمة فع( والديون والمنافع والنقود

 وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه.

 ز الصكوك اإلسالمية، بما يلي:تتمي-

 الصك حصة شائعة يف ملكية حقيقية. يمثل-1

 الصك على أساس عقد شرعي، ويأخذ أحكامه. يصدر-2

 .(ضارب أو الوكيل أو الشريك المديرالم)انتفاء ضمان المدير -3

 رالمحددة وتحمل الخسارة بقدتحقاق الربح بالنسبة ك الصكوك يف استشتر أن-4

مته من قي احصول صاحبه على نسبة محددة مسبقً الحصة التي يمثلها الصك، ويمنع 

 االسمية أو على مبلغ مقطوع.

 مخاطر االستثمار كاملة. تحمل-5

 األعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات الممثلة يف الصك، سواء تحمل-6

الصيانة، أو  يف القيمة، أو مصروفات اارية أو هبوطً كانت األعباء مصاريف استثم

 اشتراكات التأمين.

 تلتزم الصكوك اإلسالمية باألحكام التالية:-
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لربح ا صع عند نقحملة الصكوك أو بالتبر يجوز أن يتعهد مدير الصكوك بإقراض ال-1

رق، أو أن بالف يتبرع أن – االستثمار نتيجة ظهور بعد –الفعلي عن الربح المتوقع، وله 

 ر كالتعهد.يعتب افً ر عريقرضه، وما يصي

روط ش ةقيمة الصك إال بالتعدي أو التقصير أو مخالفن ال يضمن الصكوك أمي مدير-2

 المضاربة أو المشاركة أو الوكالة يف االستثمار.

القيمة ب ال يجوز إطفاء الصكوك بقيمتها االسمية بل يكون اإلطفاء بقيمتها السوقية أو-3

 تي يتفق عليها عند اإلطفاء.ال

 ، االلتزام بالضوابط التالية:الصكوك من حيث قابليتها للتداول يف يراعى-4

 فتطبق أحكام الصرف. اانت مكونات الصكوك ال تزال نقودً إذا ك أ.   

 كما هو الحال يف بيع المرابحة فيطبق على اذا انقلبت الموجودات لتصبح ديونً إ ب.  

 الدين، من حيث المنع إال بالمثل على سبيل الحوالة. تداول الصكوك أحكام

ه فإن موجودات مختلطة من النقود والديون واألعيان والمنافع مضاربةإذا صار مال ال ت.

 هذه الغالب يف نى عليه، على أن يكواضرللسعر المت ايجوز تداول صكوك المقارضة وفقً 

التداول األحكام  يف فتراعى اأو ديونً  اذا كان الغالب نقودً ومنافع. أما إ االحالة أعيانً 

 التي ستأتي. الغلبة والتبعية يف المعامالت الماليةالشرعية الواردة يف 

 يف سجالت الجهة المصدرة، يف جميع األحوال. ايتعين تسجيل التداول أصوليً  ث.

داولها وت لتصكيك الديون حيلة ذ القول بجواز التصكيك، ذريعة أوال يجوز أن يتخ-5

لسلع، ا يتحول نشاط الصندوق االستثماري إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن كأن

 .ن السلع يف الصندوق حيلة للتداوليء مويجعل ش

ا م للمستجدات، ومنها إيجاد الحلول لكة على استيعاب ارالشريعة اإلسالمية قاد-6

 ليةداة تمويأل ارً لصكوك اإلسالمية ابتكار ا، والحكم على كل ما يستجد، وتعتبيطرأ

 شرعية تستوعب القدرات االقتصادية الكبيرة، وقد تعددت مجاالت تطبيق الصكوك
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 كيل موارد البنوومنها استخدامها أداة فاعلة من أدوات السياسة النقدية أو يف تمو

ل ياإلسالمية أو استثمار فائض سيولتها، ويف إعمار الممتلكات الوقفية، وتمو

طة شري م هذه الصكوك يف الخصخصة المؤقتةنية استخداالحكومية، وإمكا تالمشروعا

دارة للدخل. وينبغي إيجاد ا عن موجودات عائد هذه الصكوك جميعها ناشئً  أن يكون

 ارً المقومات األساسية التي تؤدي دو ر أحدقانوين لعملية التصكيك الذي يعتبال اإلطار

 .نجاح عمليات التصكيك يف احيويً 

دعم و د التشريع من حيث: تعزيز التنميةيجب أن تحقق الصكوك اإلسالمية مقاص-1

 .يقية وإقامة العدالة بين الطرفينالنشاطات الحق

 ارعً ش ت الملكيةيجب أن تحقق العقود الخاصة بالصكوك مقتضاها من حيث ثبو-2

 الضمان. كما يجب خلوا، وما يترتب عليها من القدرة على التصرف وتحمل وقانونً 

 والتأكد من سالمة ما تؤول إليه من الناحية الشرعية. العقود من الحيل والصورية،

لوه من خ يجب أن تتضمن وثائق الصكوك اآلليات الالزمة لضبط التطبيق والتأكد من-3

كد للتأ الحيل والصورية ومعالجة الخلل المحتمل. كما يجب القيام بالمراجعة الدورية

ع جمي ض المحدد إلصدارها، ومن تطبيقمة استخدام حصيلة الصكوك يف الغرمن سال

 .ات العقود على الوجه المقصود شرعً مقتضيا

الربوية  تفروق الجوهرية بينها وبين السنداية اليجب أن تستويف الصكوك اإلسالم-4

كوك الص من حيث الهيكلة والتصميم والتركيب، وأن ينعكس ذلك على آليات تسويق

 يرها.وتسع

 ال يجوز للمضارب أو الشريك أو الوكيل أن يتعهد بأي مما يأتي:-5
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ؤدي ي بما افً يمتها االسمية أو بقيمة محددة سلشراء الصكوك أو أصول الصكوك بق أ. 

ذلك حاالت  إلى ضمان رأس المال أو إلى نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه. ويستثنى من

 حملة الصكوك. تستوجب ضمان حقوق التعدي والتفريط التي

بما  عالصكوك عند نقص العائد الفعلي على الصكوك عن المتوقإقراض حملة  ب. 

النقص  رلجب ح. ويجوز تكوين احتياطي من األربايؤدي إلى سلف وبيع أو قرض بفائدة

 المحتمل.

 التعاوين ن الصكوك وغيرها، من خالل التأميأس المال يفريجوز التحوط من مخاطر -6

 .سالميةالمنضبط بقواعد الشريعة اإلكافلي أو الت

نة بوعد مقرو ال يجوز بيع أصل بثمن نقدي بشرط أن يستأجر البائع هذا األصل إجارة-7

هذا الشرط  بالتمليك بما مجموعه من أجرة وثمن يتجاوز الثمن النقدي، سواء كان

كوك مبنية ص ، ولذا ال يجوز إصداراألن هذا من العينة المحرمة شرعً  ،اأو ضمنيً  اصريًح 

 ى هذه الصيغة.عل

رعية، الش تذمة بما ال يخالف قواعد المعامالة يف الن الموصوفة األعيايجوز إجار- 8

 ل لْلشكالين التاليين:د حلوتم إيجا إذا ى ذلك.ويجوز إصدار صكوك مبنية عل

 حكم تأجيل األجرة عن مجلس العقد. أ.  

 حكم تداول صكوك إجارة الموصوف يف الذمة قبل تعين محل اإلجارة. ب.  

 :كوك أو أسهم، أو وحدات استثمارية، لما يليل األوراق المالية، من صيخضع تداو-9

ألحكام  تمحضت موجودات الورقة المالية للنقود أو الديون، فيخضع تداولها إذا-1

 الصرف أو بيع الدين.

ل التداو ن أو المنافع أو الحقوق، فيجوزة المالية للعياضت موجودات الورقتمح إذا-2

 بالسعر المتفق عليه.
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 عالنقود والديون واألعيان والمنافمن  اطً كانت موجودات الورقة المالية خلي إذا-3

 والحقوق، فلها حاالن:

 ، وتكون الورقة الماليةان تابعًة لما يصح أن يكون متبوعً أن تكون النقود والديو أ. 

لنقود ا ةل الورقة المالية دون مراعاة نسبة لملكية المتبوع، فيجوز حينئذ تداومتضمن

 .والديون إلى الموجودات

 عة المالية لملكية المتبوع. فيخضم تضمن الورقتفاء تبعية النقود والديون أو عدان ب.

 التداول حينئذ ألحكام الغلبة.

ان ك المالية لم يبدأ العمل الفعلي أوكانت الشركة أو المشروع الذي تمثله الورقة  إذا-4

 تحت التصفية، فيخضع التداول ألحكام الغلبة والتبعية.

 يجوز يف إجارة المنافع الموصوفة يف الذمة تعجيل األجرة وتقسيطها وتأجيلها.-1

 من رمكين المستأجوفة يف الذمة إال بتة المنافع الموصال تستحق األجرة يف إجار-2

ن المستأجر من استيفاء المنفعة يف األجل المتفق عليه ال تستح  قالمنفعة. فإذا لم ي مكَّ

 .جرةاأل

 تعجيل األجرة وتقسيطها وتأجيلها. (التي فيها عمل)يجوز يف إجارة الخدمات -3

ح بر يجب يف إجارة المنافع والخدمات الموصوفتين، تجنب بيع الدين بالدين، أو إلى-4

 ا.ليس عند البائع المنهي عنها شرعً ما لم يضمن، أو إلى بيع ما 

عين التي ال نمنافع األعيان الموصوفة يف الذمة قبل تعييال يجوز تداول صكوك ملكية -5

 تستوىف منها المنفعة.

مة قبل الذ ال يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوىف من طرف موصوف يف-6

. فإذا تعين نالديو تستوىف منه الخدمة إال بمراعاة ضوابط التصرف يفتعيين الطرف الذي 

 الطرف جاز تداول الصكوك.
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يف  ةموصوف تستصنع مع تأجيرها إجارة از تداول الصكوك التي تمثل أعيانً ال يجو-7

 يء المستصنع.الذمة قبل البدء الحقيقي للش

على  لي، تشتممحفظة، أو صندوق استثمار ال يجوز إصدار صكوك أو وحدات-8

 عاألعيان والمناف ن ومنافع وديون ونقود إذا كانت الديون والنقود مستقلة عنأعيا

 العمل الذي يولد الديون والنقود على)داري والنشاط االقتصادي المتبوع والجهاز اإل

 ، فإذا شملت ملكية حملة الصكوك أو حملة الوحدات الجهاز اإلداري(نحو مشروع

مستقل  قتصادي المولد للنقود والديون وصار لها كيان شرعي وقانوينالقائم بالنشاط اال

 فيجوز عندئذ إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها.

 ضاربة.الم (صكوك)االستثمار بإصدار سندات -1

 .ةاالستثمار بإصدار صكوك اإلجار-2
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 .العمليات املاليةوط والغلبة يف التح :املبحث الرابع

د عن ، التغطية واالتقاء، أو الوقاية، وبمعنى الحماية كما وردايعني التحوط، عمومً -1

لحد ا الفقهاء، ويف االصطالح المالي: يعني إجراءات منظمة إلدارة المخاطر بتحييدها أو

 منها أو إلغائها، من خالل نقلها إلى طرف آخر.

ن دو ،ف آثارهاحماية من المخاطر وتخفيعني التحوط يف المعنى االصطالحي، الي-2

لربا ا حصر مفهومه فيما هو شائع من العمليات يف األسواق المالية، التي يقوم أغلبها على

 ل على:ن هذه الصيغ المشتقات والتي تشتموتتضم والمعاوضة على المخاطر.

 ادلة المؤقتة.المستقبليات واالختيارات، وعمليات المب

و المال أ احتمال الهالك، ويف االصطالح المالي: احتمال هالك :يعني الخطر يف اللغة-3

ذا به وقوع الخسارة أو فوات الربح أو كونه دون مستوى المتوقع. والخطر المستهدف

 ة عقودي، وقد وردت يف الشريعة اإلسالميالمعنى ال ينفك عن النشاط االقتصاد

 مخاطر من العقد طريف لحماية وغيرهما "الضمان"رهن والكفالة التوثيقات مثل ال

 غير مرغوب فيها، ألن فيها تعريض المال للهالك. المعاوضة، والمخاطر إجمااًل 

لف، أو الت استخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسران أو النقصان :مايةتعني الح-4

من جهة  إن الضمان هو االلتزاموهي بهذا المعنى أعم من ضمان رأس المال، من حيث 

ة فهي وقاي معينة بتحمل ما يلحق برأس المال من خسارة أو تلف أو نقصان؛ أما الحماية

  رأس المال فيشمل الضمان المباشر وغير المباشر.

مقاصد  من المخاطر، معيتفق التحوط بمعناه العام، وهو الوقاية والحماية للمال -1

 الشريعة اإلسالمية يف حفظ المال.
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وآليات  يغم صلتطبيقات العملية، على مدى التزاف الحكم الشرعي للتحوط يف ايتوق-2

بالبحث،  ةالشرعية، ويحتاج ذلك إلى تفصيل كل صيغالتحوط بشتى صورها بالضوابط 

 والتدقيق يف مدى التزامها بالضوابط الشرعية.

لى ع ال تنطوي صيغ التحوط على الربا أو تكون ذريعة إليه، وأال تشتمل يجب أن-1

 الغرر الفاحش، لما يف ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.

 يجب أن تكون صيغة التحوط يف حد ذاتها مشروعة.-2

الممنوع  لصيغة التحوط إلى بيع الديون بغير قيمتها االسمية، وتباد يجب أن ال تؤدي-3

 .ربوية، كما هو مشاهد يف األسواق المالية الاشرعً 

 يجب أن ال تؤدي صيغ التحوط إلى بيع الحقوق المجردة، مثل بيوع االختيارات-4

 ن.الممنوعة وأال تؤدي إلى المعاوضة على االلتزام الممنوع مثل األجر على الضما

وكذلك مراعاة  ،إلسالمية، عند صياغة عقود التحوطيجب مراعاة مقاصد الشريعة ا-5

معتبر  لالمختلفة، ألن مراعاة المآالت أصمآالت تلك العقود وآثارها يف الجوانب 

 .اشرعً 

 أكان ن رأس المال أو الربح المتوقع، سواءى ضماجب أن ال تؤدي عقود التحوط إلي-6

أو  رالتقصي لمضارب أم الوكيل، وذلك يف حاالت عدم التعدي أوالضمان من المدير أم ا

 مخالفة الشروط.

 للمعاوضة. اًل جوز أن يكون الخطر يف حد ذاته محال ي-7

ألجل  يجب أن يكون المقصد من أدوات التحوط المحافظة على سالمة المال، وليس-8

 المقامرة على فروقات األسعار.



 544الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الرابع: التحوط والغلبة يف العمليات المالية./الباب الرابع: أعمال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية.

 

مار االستث ظيقوم على التنوع يف األصول ومحافز التحوط االقتصادي الذي يجو-1

 .من أجل حسن إدارة الموارد اوتنوع الصيغ، وهو مطلوب شرعً 

أمين ت  القائم على صيغ التكافل من خالل الدخول يف عقوديجوز التحوط التعاوين-2

 ةية المالسض عن األضرار والخسائر التي قد تعترض المؤستكافلي بغية التعوي

 اإلسالمية، وذلك لجواز التأمين التعاوين على المشروعات واألصول العينية والمالية.

 يجوز التحوط التعاقدي الموازي، وهو إجراء عقد مواز للعقد األصلي بنفس-3

 د األصلي. مثل السلم والسلمتحتاط له المؤسسة عن مخاطر العق والمواصفات وطالشر

ل بالعقد اآلخر، بل يجب موازي، شريطة عدم ربط العقد األوالموازي، واالستصناع ال

 عن اآلخر يف جميع حقوقه والتزاماته. اًل يكون كل واحد منهما مستق أن

يل سب ىل الجمع بين العقود عليجوز التحوط للمخاطر يف العقود المركبة، من خال-4

البيع  نجمع بيل الوليس على سبيل الشرط، وال على سبيل عقد يف عقد، مث االقتران،

 والوعد الملزم، والوكالة والمرابحة، ومن أهم صيغ هذا التحوط ما يلي:

 ن:ية إلى جزأمن خالل تقسيم المحفظة االستثماري ع بين المرابحة والمشاركة:الجم-أ 

ة بربح محدد، والجزء ابحات مع جهات ذات مالءة ائتمانيل يخصص لمراألو جزءال

نحوها، و عقارية،، كالمتاجرة يف األسهم، أو يف حصص مشاركة ر يف عقديستثم الثاين

 .مع احتمال الخسارة يف الجزء الثاين المرابحة،ق التحوط لرأس المال بعقد يتحق وبهذا

 وطريقة التحوط يف هذه األداة كسابقتها، لكن يتم ة:ر ة والمشاركالجمع بين اإلجا-ب 

شراء  يف ةجزء من المحفظة االستثماريالتحوط بعقد اإلجارة بدل المرابحة، مثل استثمار 

 مشاركة.ي يستثمر يف عقود صكوك إجارة ذات عائد يغطي رأس المال، والباق

 من خالل تقسيم رأس المال إلى جزأين: الجزء :الجمع بين المرابحة وبيع العربون-ج

له جعي األول يكون يف مرابحات مع جهات ذات مالءة ائتمانية وبربح معين، والجزء الثاين
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م وقبض األسهم ث ا يف شراء أسهم، فإذا ارتفعت قيمة األسهم أمضى عقد الشراءعربونً 

وقع االرتفاع المت يحصل باعها فدفع الثمن إلى البائع وتحقق للصندوق ربح، وإذا لم

حة. ا بعقد المرابالمال محميً  ي يف العقد ويخسر العربون، ويبقى رأسفيعدل عن المض

العربون، ومنها: االحتفاظ بمحل  اعاة الضوابط الشرعية لبيعيقة مرويجب يف هذه الطر

 العربون.تداول  العربون منذ إبرام العقد إلى التسوية، وعدم

المرابحة،  ل العميل، مثلخيار الشرط حماية من نكو ليجوز التحوط باستعما-5

ليهما ك واإلجارة المنتهية بالتمليك، ألن هذه العمليات تجوز بشرط الخيار للمتواعدين،

أحد  ر جواز الوعد الملزم منلم يكن هناك خيار فإنها ال تجوز. ويعتب أو أحدهما، فإذا

لخيار ا ا لنكول العميل، وحماية لتضرر المؤسسة، ولذلك فإنه يعطيطريف العقد، تحوطً 

 للطرف اآلخر.

ضمن  جس المال يف االستثمار، ومما يندريجوز التحوط باستعمال الضمان لوقاية رأ-6

 يغ الضمان الجائزة للتحوط من مخاطر الخسارة أو عدم الربح يف المشروعاتص

 االستثمارية، ما يلي:

لعقد طريف ا وهو الشخص الطبيعي أو االعتباري المنفصل عن ضمان الطرف الثالث: .أ

يف  اًل الضامن منفص إذا ألزم نفسه بالتبرع بالضمان يف مشروع معين، بشرط أن يكون

مشروع  ر الخسارة يفمقابل لجب شخصيته وذمته المالية عن طريف العقد بالتبرع بدون

 .اًل ا مستقعين، على أن يكون التزامً م

ا خالفً  (المضارب مصرفال)خسارة تحميل المضارب عبء إثبات دعوى ال .ب

 ف أصل دعواه بعدم التعدي.بشرط وجود قرائن تخال صل،لأل

ستخدم ت ال يجوز التحوط بالقروض المتبادلة بعملتين مختلفتين بالشرط، وهي صيغة-1

سة مؤس ر أسعار الصرف وانكشاف حسابات المراسلين. فإذا كان لدىللتحوط من تغي
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سسة المؤ كها لمؤسسة أخرى مقابل أن تقوم تلة تقوم بقرضمالية فائض من عملة معين

غة وهذه صي بإقراضها عملة أخرى بحاجة إليها بشرط صريح أو ضمني أو عريف،األخرى 

ب بين المذاه د محل اتفاقا، وتعمن قبيل اإلقراض بشرط اإلقراض، وهي ال تجوز شرعً 

 ين أو اختلفت.القرض اتفقت آجال (وأسلفك أسلفني)بسبب الربط بين القرضين  الفقهية

 تجوز التحوطات لضمان رأس المال يف األسهم والصكوك، ومنها ما يلي: ال-2

صدر .أ  .( باالستثمارا، وكياًل ا مديرً شريكً  ،امضاربً ) ضمان القيمة االسمية من قبل الم 

 تعهد المضارب بإقراض محفظة الصكوك لضمان حد معين من توزيع األرباح. .ب

ؤجرة الم نمثل عدم التصرف يف العين التصرف اشتراط عدم تمكن حملة الصكوك م .ت

 يف حال العجز عن سداد األقساط.

 عدم نقل ملكية أصول الصكوك للمستثمرين أو حملة الصكوك مما يعني عدم .ث

ا ومم ،حملوا الغرم مقابل الغنمدخولها يف ضمانهم وعدم استحقاق العائد، ألنهم لم يت

صدر  يدل على ذلك بقاء تلك  ا.غالبً األصول يف ميزانية الم 

ربح ال اشتراط أن تتضمن نشرة اإلصدار إقراض المدير حملة الصكوك يف حال نقص .ج

بة فيعود تلك النس زبط هذا الشرط بأن الربح إذا تجاوا ما يرالفعلي عن نسبة معينة، وغالبً 

 الزائد كله للمدير يف شكل حافز.

ورتها وص تجوز المواعدة الملزمة بين طرفين على إجراء عقد صرف يف المستقبل،ال -1

مستقبلي  على إجراء عقد صرف يف يوم (مواعدة ملزمة)ا ا ملزمً ن وعًد أن يتواعد طرفا

 سباب التالية:محدد، بسعر صرف محدد، وذلك لأل

 .ا البيع اآلجل للعمالت يجوز شرعً ال .أ

 هاجع إلى أن المواعدة الملزمة تشبرف فيها، وهذا رال تجوز المواعدة على الص .ب

 .لملزمة يف البيع تشبه البيع نفسهالعقد، وأن المواعدة ا
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يف  ةطأاال تتوافر يف هذه الصورة الممنوعة، الحاالت االستثنائية بشأن المواعدة والمو .ت

 العقود، والتي ال تشتمل على الربا.

 بشروط مملزم بشروط محددة يقابله وعد ملزالالوعد )ال يجوز الوعدان المتقابالن -2

رف الط لالطرف األو د  عِ ، وصورته: أن ي  (مختلفة على إجراء عقد صرف يف المستقبل

جاه ات ا ببيع مبلغ من عملة ما بسعر محدد يف وقت محدد يف حال كانا ملزمً الثاين وعًد 

لطرف ا كما يقوم يء.ما إذا كان يف مصلحته فال يعد بشسعر الصرف يف غير مصلحته، أ

د وقت المحدال الثاين بإصدار وعد ملزم بأن يشتري العملة نفسها بالسعر المحدد نفسه يف

ته حا مع مصلمتوافقً  ا إذا كانا لمصلحته، أم حال كان اتجاه سعر الصرف مخالفً نفسه يف

 تغير يفا للتحوطً  د المتقابلةفال يعد بشيء، والسبب يف عدم الجواز أنه ال تجوز الوعو

 .اشرعً  ف الممنوعةتشبه المواعدة الملزمة على الصر أسعار الصرف، ألن حقيقتها

 ال يجوز تطبيق مبدأ اإليجاب الممتد لمدة محددة الملزم للموجب بإجراء عقد-3

 ا إلى يوم محدد يجري فيه عقدا ممتدًّ صرف، وصورته، أن يصدر الطرف األول إيجابً 

 را أو غيا ملزمً وبمبلغ محدد. ويعد الطرف اآلخر وعًد الصرف، ببيع عملة، بسعر محدد، 

 ملزم بإصدار القبول يف حين األجل المتفق عليه، والسبب يف عدم الجواز، ما يلي:

جلس م ال يجوز تطبيق مبدأ اإليجاب الممتد على عقد الصرف؛ الشتراط التقابض يف .أ

 العقد، سواء قابله وعد ملزم من الطرف اآلخر أم ال.

 كان اإليجاب الممتد الملزم للموجب يقابله وعد ملزم من الطرف اآلخر فهو إذا .ب

 بمثابة المواعدة الملزمة، بل هو أشد لوجود أحد ركني العقد وهو اإليجاب.

 نوصورته، إجراء معاملة تورق منظم يكو متقابل،ق ال يجوز إجراء عمليتي تور-4

 تورق ةلوب دفعها، ثم يتم إجراء معاملا إثبات مديونية بمبلغ العملة األولى المطنتيجته

عن  جلغ العملة الثانية المطلوب تسلمها. فينتة بمبعكسي يكون نتيجتها إثبات مديوني

 ،، كل واحدة منهما بعملة أخرى المعاملةنشوء مديونيتين متقابلتين على طريف ذلك
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 قالتور ا على عملياتعدم الجواز هو أن هذه المعاملة تستند يف هيكلته والسبب يف

ل المموا بين ؤً فتكون ممنوعة، وذلك ألن فيهما تواط ي(المنظم والعكس) االممنوع شرعً 

لذمة د الحاضر بأكثر منه يف ال النقلتحصي اًل ا، تحايا أو عرفً نً أو ضم والمستورق، صراحة

 ا.وهو رب

 ا أويكون ربحه اًل  تجوز المواعدة الملزمة على إجراء مرابحة أو وضيعة مستقبال-5

 ةتتم هذه العملية من خالل المواعدا لمؤشر متفق عليه، وصورتها، أن ا وفقً خسارته

 ،الطرف األول للطرف الثاين وضيعة منمن طرفين على إجراء معاملة، مرابحة/ الملزمة

دار خسارتها بمق ل يف يوم مستقبلي ويكون ربحها أوف األورالطرف الثاين للط أو من

 .ب المؤشر فيهام المستقبلي المتفق على احتسا يف اليوا/سلبً الفرق إيجابً 

بشروط  مط محددة يقابله وعد ملزوعد ملزم بشرو)ال يجوز الوعدان المتقابالن -6

ف األول الطر ، وصورته، أن يعد(عملية مرابحة/وضيعة يف المستقبل مختلفة على إجراء

جاه حال كان ات يف وضيعة يف وقت محددعملية مرابحة / بإجراء اا ملزمً الطرف الثاين وعًد 

 االصرف موافقً  رحته، وأما إذا كان اتجاه مؤشر سعمؤشر سعر الصرف يف غير مصل

بإجراء عملية  مقوم الطرف الثاين بإصدار وعد ملزيء. كما يلمصلحته فال يعد بش

ا الصرف مخالفً  رسعوضيعة يف الوقت المحدد نفسه يف حال كان اتجاه مؤشر مرابحة/

 ا لمصلحته فال يعدان مؤشر سعر الصرف موافقً لمصلحته، وأما إذا ك

بب ا للمؤشر المتفق عليه. والسيء. ويحتسب ربح المرابحة أو خسارة الوضيعة وفقً بش

 .اعدم الجواز أن حقيقة الوعدين المتقابلين تشبه المواعدة الملزمة الممنوعة شرعً  يف

كون ي المواعدة الملزمة من الطرفين بإجراء عقد مرابحة أو وضيعة مستقباًل ال تجوز -1

 لمؤشر متفق عليه، وصورتها أن تتم هذه العملية من خالل اربحها أو خسارتها وفقً 

المواعدة الملزمة من طرفين على إجراء سلسلة عمليات مرابحة/ وضيعة من الطرف 



 549الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الرابع: التحوط والغلبة يف العمليات المالية./الباب الرابع: أعمال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية.

 

 لطرف األول يف سلسلة أيام مستقبلية، ويكونللطرف الثاين، أو من الطرف الثاين ل األول

 لىا يف كل يوم مستقبلي متفق ع/ سلبً اكل عملية أو خسارتها بمقدار الفرق إيجابً  ربح

 احتساب المؤشر فيه، والسبب يف عدم جوازها ما يلي:

 ةالفائدة الثابت . ال يجوز استعمال المواعدة الملزمة صيغة للتحوط لمبادلة أسعارأ

البيع  هن المواعدة الملزمة يف البيع تشبألن المواعدة الملزمة تشبه العقد، وأ والمتغيرة،

 نفسه.

 . ال تتوافر يف هذه الصورة الحاالت المستثناة الجائزة.ب

ملزم  الذي يقابله وعدوالوعد الملزم بشروط محددة )ال يجوز الوعدان المتقابالن -2

 عد، وصورته، أن ي(يف المستقبلبشروط مختلفة على إجراء عملية مرابحة/ وضيعة 

 بإجراء سلسلة عمليات مرابحة/ وضيعة يف املزمً  االطرف األول الطرف الثاين وعًد 

اه اتج لمصلحته، وأما إذا كان االفائدة مخالفً  محددة يف حال كان اتجاه مؤشر سعرأوقات 

إصدار وعد ب لمصلحته فال يعد بشيء. كما يقوم الطرف الثاين امؤشر سعر الفائدة موافقً 

ان حال ك وضيعة يف األوقات المحددة نفسها يفرابحة/ملزم بإجراء سلسلة عمليات م

 اقً الفائدة مواف رحته، وأما إذا كان اتجاه مؤشر سعا لمصله مؤشر سعر الفائدة مخالفً اتجا

مؤشر لل ايء. ويحتسب ربح المرابحة أو خسارة الوضيعة وفقً لمصلحته فال يعد بش

هما تشبه حقيقت لسبب يف عدم الجواز أنه ال يجوز الوعدان المتقابالن، ألنالمتفق عليه، وا

 .االمواعدة الملزمة الممنوعة شرعً 

يكون  ال يجوز إجراء عمليات تورق متقابل، وصورته، إجراء معاملة تورق منظم-3

ن ي يكوكسع نتيجتها إثبات مديونية بسعر الفائدة الثابتة المطلوبة، ثم إجراء معاملة تورق

لمديونيتين يف كل ا نتيجتها إثبات مديونية بسعر الفائدة المتغيرة، بحيث تتم المقاصة بين

ل إلى ويتم التوص يوم من أيام آجالهما. وتكون المقاصة يف ذلك الحين بدفع الفرق فقط.

 ة المتغيرة يف معاملة التورق بإحدى طرق ثالث:سعر الفائد



 550الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الرابع: التحوط والغلبة يف العمليات المالية./الباب الرابع: أعمال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية.

 

 ر.تعاقد على التورق بسعر متغيال األولى:

الفائدة  رت مع الوعد بحسم كل ما زاد عن مؤشر سعالتعاقد على التورق بسعر ثاب الثانية:

 يف كل يوم قسط مستقبلي.

 التورق الدوار بإجراء سلسلة تورقات قصيرة األجل؛ كل واحد منها بسعر ثابت الثالثة:

 ر.متغي لتشكل يف النهاية مديونية بسعر

 لتورق.ل اتقوم على الصيغة الممنوعة شرعً  والسبب يف عدم الجواز أن المعاملة

وعد  عن معاملة الخيارات، وصورته، إصدار ال يجوز الوعد الملزم من طرف واحد بدياًل 

 اإليجابي يف ملزم من طرف واحد على إجراء معاملة مرابحة للطرف الثاين بمقدار الفرق

زم الوعد المل ق عليها متى ما طلب الطرف الثاين. وهذايوم متفق عليه، أو خالل مدة متف

 يساوي الطرف املزمً  ايباع بقيمة محددة تدفع ابتداء، والطرف األول الذي يصدر وعًد 

مشتري الطرف ال البائع للخيار، والطرف الثاين الذي يملك اإللزام بتنفيذ الوعد يساوي

ود بعق ،م عدم الجواز أنه ال يجوز االعتياض عن الوعد الملزللخيار. والسبب يف

سعر ب يء محدد موصوف أو شرائهالخيارات المقصود بها االعتياض عن االلتزام ببيع ش

ضامنة  محدد خالل فترة زمنية معينة، أو يف وقت معين إما مباشرة، أو من خالل هيئة

نها أ  األسواق المالية العالمية،وم يفلحقوق الطرفين، وحكم الخيارات التي تجري الي

عنه،  يجوز االعتياض اماليً  اوال منفعة وال حقً  سبب أن المعقود عليه ليس مااًل غير جائزة ب

 وبما أن هذه العقود ال تجوز ابتداًء فال يجوز تداولها.

تابع، أو  وهي تنص على أن التابع امقررة شرعً ( تبعية التابع للمتبوع)إن قاعدة التبعية -1

حقق ت طرا يف تداول األوراق المالية، بشيء يأخذ حكمه، فيجوز العمل بهما يتبع الش

 المتبوع.
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المؤسسة ) لود النشاط والعمل والكيان المسؤوإذا تحقق ضابط المتبوع، وهو وج-2

سبة النقود لن رمالية بدون اعتباحينئذ تداول الورقة ال ، فيجوزعن تقليب المال (أو الشركة

وليست  صل المتبوعوالديون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة يف هذه الحالة لأل

 .يف جميع مراحل التداول ااعاة أن يظل األصل المتبوع قائمً مستقلة، مع مر

رة عبا ا تقلب فيه األموال، وإنما هيتجاريً  ات األوراق المالية ال تمثل نشاطً إذا كان-3

 تلمقدمة من قبل مؤسسة مالية؛ وكانعن الملكية الشائعة يف بعض التمويالت ا

 موجودات الورقة المالية مختلطة من النقود والديون واألعيان والمنافع ونقود وديون

لعيان ل ناشئة فيها، فيجوز تداولها بالسعر المتفق عليه على أن تكون الغلبة يف هذه الحالة

 .(%50)تزيد األعيان والمنافع عن النصف ن والمنافع، وضابط ذلك أ

 ذريعة- ةالتبعي بناء على قاعدة-ل بجواز تداول األوراق المالية ال يجوز أن يتخذ القو-4

 اونقودً  اأو حيلة لتصكيك الديون وتداولها كأن تكون مكونات الورقة المالية ديونً 

 أضيفت إليها أعيان ومنافع لجعلها غالبة للتمكن من توريقها.

 أساسه ر الصكوك علىصدَّ ة أن يكون العقد الذي ت  يف تداول الصكوك، يجب مراعا-1

 أحكامه. فينايف مقتضاه أو يخال اوشروطه الشرعية، وأال يتضمن شرطً ألركانه  امستوفيً 

 ن أو المنافع أوب على موجوداتها األعياكان الغاليجوز تداول الصكوك إذا -2

 وابطط فتراعى الضوبدء النشاط، أما قبل بدء النشا الخدمات، بعد قفل باب االكتتاب

 ، وتطبيق أحكام التصرف يف الديوناالموجودات نقودً  كانتف إذا الشرعية لعقد الصر

 .اإذا كانت الموجودات ديونً 
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 إجارة تلك ةالمعينة قبل إعاد (الموجودات)يجوز تداول صكوك ملكية منافع األعيان -3

جر المستأ جرة، وهي حينئذ دين يف ذمةلأل اًل فإذا أعيدت اإلجارة كان الصك ممثاألعيان، 

 .ألحكام وضوابط التصرف يف الديون الثاين، فيخضع التداول حينئذ

التي  عينال نفع األعيان الموصوفة يف الذمة قبل تعييال يجوز تداول صكوك ملكية منا-4

فإذا تعينت  .بمراعاة ضوابط التصرف يف الديون تستوىف منها المنفعة. وقبل تسليمها إال

 جاز تداول الصكوك.

ارة إج ةيجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوىف من طرف معين قبل إعاد-5

 اذ تصبح دينً جرة، وهي حينئألل اًل اإلجارة كان الصك ممث ، فإذ ا أعيدتتلك الخدمات

 .ن ذمة المستأجر الثاين، فيخضع التداول حينئذ ألحكام وضوابط التصرف يف الديويف

مة قبل الذ ال يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوىف من طرف موصوف يف-6

. فإذا تعين نالديو تعيين الطرف الذي تستوىف منه الخدمة إال بمراعاة ضوابط التصرف يف

 الطرف جاز تداول الصكوك.

ان أعي جوز تداول صكوك االستصناع إذا صدرت من الصانع أو تحولت النقود إلىي-7

 يف اأما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمنً  مملوكة لحملة الصكوك يف مدة االستصناع،

صبح أ استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنع بمعنى أن ثمن االستصناع

 .فات يف الديونالتصر يف ذمته فإن تداولها يخضع ألحكام ادينً 

رف يف التص ال يجوز تداول صكوك السلم ألنها من قبيل بيع الديون فتخضع ألحكام-8

 .الديون

له؛  ابضاعة المرابحة للمشتري وتسليمه ال يجوز تداول صكوك المرابحة بعد بيع-9

 .ن قبيل بيع الديونألنه م

عد ب الوكالة باالستثماريجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك -10

 قفل باب االكتتاب واستيفاء ضوابط األصل المتبوع.
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 كجارة المنتهية بالتمليك بعد تمليجوز تداول صكوك اإلجارة التشغيلية واإل-11

 المؤجر للعين المراد تأجيرها.

أحكام  ةفقط إال بمراعا انت موجوداتها ديونً ال يجوز تداول أسهم الشركات إذا كا-1

 .التصرف يف الديون

 فقط، سواء يف فترة اا نقودً ال يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداته-2

 س المال إلى موجودات ثابتة بنسبةل جزء من رأاالكتتاب أو بعد ذلك قبل أن يتحو

(10%). 

تتحقق الغلبة  نافع ونقود وديون، ولمإذا كانت موجودات السهم مكونة من أعيان وم-3

ود والديون، النق ن والمنافع على الديون والنقود بأن كانتا متساويتين، أو كان الغالبللعيا

والعمل  النشاط أو تعذر العلم بها فيعمل بقاعدة التبعية. وضابطها تحقق المتبوع وهو:

تداول السهم بدون  عن تقليب المال، فيجوز حينئذ (اإلداري الجهاز)والكيان المسؤول 

صل هذه الحالة لأل اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة يف

 ميع مراحلج يف ااعاة أن يظل األصل المتبوع قائمً المتبوع وليست مستقلة، مع مر

 .التداول
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 .: متفرقات يف املعامالت املاليةاملبحث اخلامس

ام، الطع قبض األموال كما يكون حسًيا يف حالة األخذ باليد، أو الكيل أو الوزن يف أواًل:

كين من التم أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباًرا وحكًما بالتخلية مع

الها ح التصرف ولو لم يوجد القبض حًسا. وتختلف كيفية قبض األشياء بحسب

 واختالف األعراف فيما يكون قبًضا لها.

 :اتعتبر صور القبض الحكمي التالية مقبولة شرعً ثانًيا: 

 القيد المصريف لمبلغ من المال يف حساب العميل يف الحاالت التالية:-1

 من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. اإذا أودع يف حساب العميل مبلغً -أ 

خرى أ بينه وبين المصرف يف حال شراء عملة بعملة ناجز صرف   إذا عقد العميل عقد  -ب 

 لحساب العميل.

 مبلًغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة-بأمر العميل-إذا اقتطع المصرف -ج 

 يف المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف أخرى،

 مراعاة قواعد عقد الصرف يف الشريعة اإلسالمية.

لمدد ل أخير القيد المصريف بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي،ويغتفر ت 

لعملة ا المتعارف عليها يف أسواق التعامل، على أنه ال يجوز للمستفيد أن يتصرف يف

 خالل المدة المغتفرة إال بعد أن يحصل أثر القيد المصريف بإمكان التسلم الفعلي.

 قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه تسلم الشيك إذا كان له رصيد-2

 وحجزه من قبل المصرف.

جنسه،  ال يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير-1

 يعمن ب إلفضائه إلى الربا، كما ال يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه، ألنه
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أو  عن قرض افرق يف ذلك بين كون الدين ناشئً  . والاعً المنهي عنه شرالكالىء بالكالىء 

 .بيع آجل

دين الم ي إلى زيادة الدين علىكل ما ي فض ان فسخ الدين بالدين الممنوع شرعً د ميع-2

 طريق ل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عنمقابل الزيادة يف األج

 سداد تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجلدين، معاملة بين الدائن والم

 ، وذلك كشراءارً أم معس ارً المدين موسالمديونية األولى كلها أو بعضها، سواء أكان 

 جل سداد الدين األول كلهالمدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أ

 أو بعضه.

 من صور بيع الدين الجائزة، ما يلي:-3

 ر المدين، يف إحدى الصور التالية:بيع الدائن دينه لغي :أواًل 

 ا.يومهى حالة، تختلف عن عملة الدين، بسعر ع الدين الذي يف الذمة بعملة أخربي أ.

 بيع الدين بسلعة معينة. ب.

 بيع الدين بمنفعة عين معينة. ت.

 ا: بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع.ثانيً 

روط، محرمة مش بدفع مبلغ مع فائدة منسوبة إليه أو نفع اإن السندات التي تمثل التزامً -1

سواء أكانت الجهة  ، ألنها قروض ربويةيث اإلصدار أو الشراء أو التداول، من حاشرعً 

ا كً صكوأو  المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة. وال أثر لتسميتها شهادات

 .اة أو عائًد عمول أو اأو ريعً  الفائدة الربوية الملتزم بها ربًح استثمارية أو ادخارية أو تسمية ا

يمتها ق يجري بيعها بأقل من االكوبون الصفري باعتبارها قروًض  تحرم السندات ذات- 2

 لهذه السندات. اصحابها من الفروق باعتبارها حسمً االسمية، ويستفيد أ
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بة بالنس رط فيها نفع أو زيادةشت  ا ادات ذات الجوائز باعتبارها قروًض تحرم السن-3

 عن شبهة القمار. اًل ن، أو لبعضهم ال على التعيين، فضالمقرضي لمجموع

الصكوك  السندات أو-اًل ء أو تداوأو شرا ارً إصدا- ةالمحرم ل للسنداتمن البدائ-4

 ، بحيث ال يكونمعيناري ع أو نشاط استثمس المضاربة لمشروالقائمة على أسا

ن لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما ا فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكولمالكيه

 .اًل الون هذا الربح إال إذا تحقق فعمن هذه السندات أو الصكوك وال ين نيملكو

التوثيق  من أنوا ع (سندات السحب-السندات ألمر-الشيكات)األوراق التجارية -5

 بالكتابة.المشروع للدين 

 ا النسيئة، ألنه يؤول إلى رباعً األوراق التجارية غير جائز شر (مخص)إن حسم -6

 م.المحر

إن بدونه ف خطاب الضمان بأنواعه االبتدائي والنهائي ال يخلو إما أن يكون بغطاء أو-1

وهذه هي ، مآاًل ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حااًل أو  فهو:كان بدون غطاء، 

 حقيقة الضمان أو الكفالة.

فيها ى يراع والتي-عملية الضمان  مقابلخطاب الضمان ال يجوز أخذ األجر عليه -2

 أكان بغطاء أم بدونه. سواء-عادة مبلغ الضمان ومدته 

 مصدره هي: إذا كان خطاب الضمان بغطاء، فالعالقة بين طالب خطاب الضمان وبين-3

المكفول ) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء عالقة الكفالة لصالح المستفيد الوكالة،

 له(.

عدم  ا، مع مراعاةجائزة شرعً  هالمصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضمان بنوعي-4

 الزيادة على أجر المثل، ويف حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى يف تقدير

 ان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية ألداء ذلك الغطاء.المصاريف إلصدار خطاب الضم
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قد ع بناء على-ي أو اعتباريبطاقة االئتمان، مستند يعطيه مصدره لشخص طبيع-1

 حاالًّ  دون دفع الثمن لع أو الخدمات ممن يعتمد المستنديمكنه من شراء الس-بينهما

 ذا المستند ما يمكن من سحب نقود من. ومن أنواع هلتضمنه التزام المصدر بالدفع

 المصارف. وتأخذ بطاقات االئتمان، عدة صور منها ما يلي:

حساب  . ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها يف المصرف وليس منأ

 المصدر فتكون بذلك مغطاة.

 . ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها يف مواعيد دورية.ب

 ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خالل فترة محددة من. ت

 تاريخ المطالبة.

محددة من تاريخ  ةى مجموع الرصيد غير المدفوع خالل فتر. ما ال يفرض فوائد علث

 .المطالبة

 ، على حامل بطاقة االئتمان.اسنويً  امً . ما يفرض رسج

 مل بطاقة االئتمان.، على حاا. ما ال يفرض فيه المصدر رسمً ح

ادة مشروطة بزي تالئتمان غير المغطاة، وال التعامل بها، إذا كانال يجوز إصدار بطاقة ا-2

 اين.السماح المج على السداد ضمن فترة احتى ولو كان طالب البطاقة عازمً  فائدة ربوية،

أصل  على يجوز إصدار بطاقة االئتمان غير المغطاة، إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية-3

 الدين.

اإلصدار أو  ة عندا مقطوعاالئتمان من العميل رسومً يجوز أن يأخذ مصدر بطاقة -4

 على قدر الخدمات المقدمة منه. افعليً  ارً تجديد بصفتها أجال

ة شريط ،جر عمولة على مشتريات العميل منهيجوز أن يأخذ مصدر البطاقة، من التا-5

 سعر الذي يبيع به بالنقد.أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل ال
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ر مصد من ار اقتراًض قبل حامل بطاقة االئتمان، ويعتب يجوز السحب النقدي من-6

 البطاقة، إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية. وال يعد من قبيل الزيادة الربوية، الرسوم

 طوعة التي ال ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة علىالمق

 .اا من الربا المحرم شرعً ات الفعلية محرمة ألنهدمالخ

 ال يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العمالت النقدية بالبطاقة غير المغطاة.-7

ع دف التعامل بها، إذا لم تتضمن شروطهايجوز إصدار بطاقات االئتمان المغطاة، و-8

 الفائدة عند التأخر يف السداد.

وم، الرس ينطبق على البطاقة غير المغطاة، بشأنينطبق على البطاقة المغطاة ما -9

 والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي.

 يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العمالت بالبطاقة المغطاة.-10

 ال يجوز منح المؤسسات حاملة بطاقة االئتمان، امتيازات محرمة، كالتأمين-11

 ، أما منحها امتيازات غير محرمة مثل أولويةشرًعاي أو دخول األماكن المحظورة التجار

 . األسعار، فال مانع من ذلك شرًعاالحصول على الخدمات أو التخفيض يف

 لتزم يفت المؤسسات المالية اإلسالمية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة، أن على-12

ؤدي ت ذرائع التيإصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو ال

 إليه، كفسخ الدين بالدين.

  



 يةسالماإلاألسواق املالية : الباب اخلامس
 :األسواق املالية اإلسالمية: املبحث األول

 : اإلطار القانوين المنظم للسوق التي يتم فيها تحويلأنهابالسوق المالية اإلسالمية تعرف 

أو انتقال األموال من الجهات أو األشخاص الذين لديهم فوائض مالية إلى الجهات أو 

األشخاص الذين لديهم نقص أو حاجة إلى األموال. يتولى إدارته واإلشراف عليه هيئة 

د، يتعامل فيها الراغبون يف لها نظامها الخاص، تحكمه لوائح وقوانين وأعراف وتقالي

على تنمية االدخار وتشجيع  وبما يساعداالستثمار بوسائل وأدوات إسالمية مشروعة، 

  .االقتصاد والنظام المالي اإلسالمياالستثمار من أجل مصلحة 

 بالد اإلسالمية.إذا تم استثماره داخل ال المال: وهو متوفر-1

 .األوراق المالية اإلسالمية-2

المؤسسات المالية المصدرة لألوراق المالية: فهي يف حاجة إلى تمويل إسالمي -3

 لحمايتها من تالعب المضاربين والمقامرين يف استثمارها لمدخراتها.

توفر المتخصصين من علماء الفقه اإلسالمي وخبراء المال واألسواق واالقتصاد -4

 الذين يعملون على توجيه المعامالت المالية وفق الضوابط الشرعية. سالمياإل

 يلي:وحتى يتم إنشاء سوق مالي إسالمي بمقوماته السابقة يتطلب األمر ما 

إعادة صياغة القوانين التي تحكم أسواق األوراق المالية القائمة يف البالد اإلسالمية -1

 اإلسالمية. لتتفق مع قواعد ومبادئ وأحكام الشريعة

إصدار أوراق مالية جديدة كبديل لألوراق المالية الحالية والتي تبين أنها مخالفة -2

، واألفضل العودة إلى الذهب ويف الفقه اإلسالمي متسع لذلك للشريعة اإلسالمية

 والفضة، كعمالت لها قيمة ذاتية، أو تكون مغطاة بما له قيمة ذاتية.
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يف أسواق األوراق المالية اإلسالمية يتضمن الدوافع وضع ميثاق لقيم المتعاملين -3

 حتى يمكن ضمان عدم انحرافهم عن شرع اهلل. )الثواب والعقاب(والزواجر 

وضع ميثاق بين كافة الدول اإلسالمية للتعاون والتنسيق بينهم يف التعامل يف أسواق -4

 األوراق المالية الموجودة لديهم.

مصارف إسالمية، شركات استثمار "التوسع يف إنشاء المؤسسات المالية اإلسالمية -5

لدعم التعامل يف  "سمسرة إسالمية... إسالمية، شركاتإسالمية، صناديق استثمار 

 أسواق األوراق المالية اإلسالمية.

  .دلةوالعا الحرة المنافسة-1

 .والطلب العرض آلية خالل من السوق قوى على بناء األسعار تحديد-2

 مه التي المعاملة جوانب مختلف عن والبائعين للمشترين كاملة معلومات توافر-3

 فهومم يطابق ما وهو السلعة سعر على تؤثر المعلومات تلك كانت إذا سيما وال بصددها

 .المعاصرة األسواق يف السوق كفاءة

 .لالستغالل اتجنبً  السوق يف بالتعامل االحتكارية للقوى السماح عدم-4

إذا كانوا يؤدون  يف المعامالت إال "الوساطة"تجنب ل قدر المستطاع على العم-5

 بحسن نية خدمات تساعد على سالمة التعامل يف السوق.

 الوقت حيث من الترجيح يف االقتصادي دورها بتجاوز للمضاربات السماح عدم-6

باالستثمار  رتض حظ لعبة كلها العملية تصبح وبالتالي ،ذاته حد يف غاية ويصبح والمكان

مفيدة عن األنشطة االقتصادية ال اوحيث يتم بسببها تجميد موارد ضخمة بعيًد  ،الحقيقي

 للمجتمع.

لم ا والظكل عقد يؤدي إلى الرب كتحريم القية والشرعيةااللتزام بالضوابط األخ-7

 .. .  ن والتدليسوالغرر والغب
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في األسواق المالية المعاصرة تكثر المضاربات فاالستثمار الحقيقي وليس الوهمي: -8

غير األخالقية من بعض المتعاملين بالسوق المالي فيقومون بشراء األوراق المالية وبيعها 

هذا وولكن بغرض التأثير على األسعار لصالحهم  االسترباح ليس بغرض االستثمار أو

  .ؤدي إلى ظهور ميول احتكارية يف هذه األسواقي ما

إن من شروط تحقيق قيمة مضافة يف  االقتصادية:المساهمة الحقيقية يف التنمية -9

المية، به األسواق المالية اإلس تتميز وهذا مان تكون االستثمارات فيه حقيقية االقتصاد أ

يوجد تناقض بين األهداف  نه الإحيث مبدأ مهم من مبادئ االقتصاد اإلسالمي وهو 

  .عامل األفراد يف السوق اإلسالميةالكلية للمجتمع يف التنمية االقتصادية وآلية ت

يجب أن تخضع أعمال األسواق المالية اإلسالمية لمجموعة من الضوابط الشرعية 

والقانونية حتى ت ؤتي أكلها، وحتى تأتي عملياتها وفق أحكام الشرع الحنيف، ويمكن 

 تقسيم تلك الضوابط إلى قسمين: 

 اإلسالمية: من أهم الضوابط الشرعية التي يجب أن تحكم السوق المالية

 الشرعية.أن تكون لها هيئة شرعية للفتوى والرقابة -1

أن يكون لها جهاز تدقيق شرعي داخلي مهمته متابعة ومطابقة األعمال والتعامالت -2

 التأسيس.الجارية مطابقتها للوائح المنصوص عليها يف قانون 

فقة مع لمالية المتواكما يجب أن ال تقدم أساليب تمويل أو استثمار إال يف المنتجات ا-3

 .الشريعة اإلسالمية

 اإلسالمية:من أهم الضوابط القانونية التي يجب أن تحكم السوق المالية 

 البلد.المركزي يف نفس  (البنكالمصرف )الترخيص القانوين من  أخذ-1
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 قانونية.أن تكون لها هيئة رقابة -2

السوق المالية اإلسالمية على موافقة المصرف المركزي  ا أن تحصلكما يجب قانونً -3

على كل المنتجات المالية واألدوات التي تستخدمها يف مجال التمويل أو يف مجال 

وأن تسعى جاهدة لشرح أحكام هذه األدوات وتوضيح أهميتها يف  واالستثمار،التداول 

ة أن خاص مزاولتهاعلى إجازتها والترخيص ب مجال التمويل واالستثمار حتى تحصل

يب سالأبعض المصارف المركزية يف الدول العربية واإلسالمية غير محيطة بأعراف و

التمويل واالستثمار اإلسالمية، ومنها أحكام السواق المالية اإلسالمية وعملياتها 

 وتعامالتها.

أن تكون على اتصال دائم بالبنك المركزي التابعة له حتى يبقى على علم بكل -4

 ا.وحتى ال تتجاوز الصالحيات والحدود الممنوحة لها قانونً  التطورات الحاصلة،

ر   ف السوق الكفء بأنه السوق الذي يعكس بشكل كامل جميع المعلومات المتاحة، ع 

وسائل  اسواء تمثلت تلك المعلومات يف القواعد المالية أو يف المعلومات التي تبثه

اإلعالم أو يف السجل التاريخي ألسعار األسهم يف الفترات الماضية، أو غير ذلك من 

 المعلومات التي تؤثر على القيمة السوقية لألسهم نتيجة لقرارات بعض المستثمرين. 

ف إلى وبأقل التكالي ،إن كفاءة السوق المالية تحددها توافر المعلومات وتوصيلها بسرعة

ين يف السوق بوقت واحد حتى ال يتميز مستثمر عن آخر بمعرفة المعلومات كافة المتعامل

 .واًل أيخسر  اومن يعلم أخيرً  يربح أواًل  واالستفادة منها بشكل غير عادل، فمن يعلم أواًل 

كفاءة األسواق المالية اإلسالمية ترتبط بمدى قدرتها على تحريك الموارد المالية و

  هي:وهذه المؤشرات  حقيقية. وتوجيهها إلى أنشطة استثمارية
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ويف هذا اإلطار يمكن تطوير مقياس رقمي يعبر عن  الشرعية،المصداقية  األول:المؤشر 

ة ا إلى حجمها الكلي يف فترحجم المخالفات الشرعية الموثقة يف قطاعات السوق قياًس 

 محددة.زمنية 

بحيث يقاس فيها ربحية قطاعات السوق المالية  التجارية،الكفاءة  الثاين:المؤشر 

 اإلسالمية.

وق على يقاس فيه أثر ما تم يف الس ابحيث يعد مقياًس  االقتصادية؛الكفاءة  الثالث:المؤشر 

االقتصاد  دقيم ومقاصباالعتبار يف بحيث يتم األخذ  والتضخم،لقومي االنتاج والدخل ا

 ثروة.  العدالة يف توزيع الاإلسالمي والتي منها 

وهو مقياس لمدى استجابة أطراف السوق لشروط  المهنية،الكفاءة  الرابع:المؤشر 

 إنشاء السوق التي تم استعراضها.

ولتتمكن السوق المالية اإلسالمية من تحقيق أهدافها االقتصادية بكفاءة ينبغي أن تتمتع 

لة فيها كل هي نفسها بالكفاءة، بمعنى أن تعكس أسعار األدوات المالية المتداو

 االمعلومات المتاحة والمتعلقة بهذه األدوات، ففي السوق الكفء تعتبر األسعار مؤشرً 

ا للقيمة، حيث تتغير هذه األسعار بسرعة نتيجة ألية معلومات جديدة، ا دقيقً أو مقياًس 

إلى أن األسعار سوف تؤدي إلى تحقيق التوزيع الكفء للموارد  االطمئنانوعليه يمكن 

 ة وضمان عدم استغالل طرف لطرف آخر. االقتصادي

يقصد بها سرعة وصول المعلومات الجديدة و: (الكفاءة الخارجية)كفاءة التسعير  -1

إلى المتعاملين يف السوق دون فاصل زمني كبير، وبدون أن يتكبدوا يف سبيلها تكاليف 

كس كافة المعلومات المتاحة، والفرصة متاحة باهظة مما يجعل أسعار األسهم مرآة تع

المعلومات ونفس مستوى األرباح، إال أنه  لجميع المستثمرين للحصول على تلك

يمكن لعدد قليل من المستثمرين تحقيق أرباح غير عادية ويتوقف ذلك على مدى تحليل 
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لوا أن يحصال يمكن لعدد كبير من المتعاملين  السوق الكفؤ المعلومات، غير أنه يف ظل

على الدوام على تلك المعلومات ويحققوا بها أرباحا غير عادية على حساب 

المستثمرين اآلخرين ألن أي وسيلة للكسب المميز يف أي مجال من مجاالت الحياة 

 تدمر نفسها بمجرد أن تصبح معروفة لعدد كبير من المتعاملين .

قدرة السوق على خلق التوازن بين : ويقصد بها (الكفاءة الداخلية)التشغيل  كفاءة-2

 العرض والطلب دون أن يتحمل المتعاملون فيه تكلفة عالية للسمسرة ودون أن يتاح

فرصة تحقيق مدى أو هامش ربح مغال فيه، وتعتمد كفاءة  (5)صناع السوق للتجار و

التسعير إلى حد كبير على كفاءة التشغيل، والتي تعني أن تعكس قيمة الورقة المالية 

ن إلتمام والتكاليف التي يتكبدها المستثمر المعلومات الواردة إلى السوق على أن تكون

الصفقة عند حدها األدنى مما يشجعهم على بذل الجهد للحصول على المعلومات 

الجديدة وتحليلها مهما كان حجم التأثير الذي تحدثه تلك المعلومات على السعر الذي 

 تباع به الورقة المالية.

فاءة الشرعية ويقصد بها قدرة السوق على التزام قواعد الشريعة اإلسالمية دون الك-3

  بعددتعقيد المعامالت على المتعاملين فيها، وتقاس درجة الكفاءة الشرعية مثاًل 

المخالفات التي وقعت، ومدى سرعة اكتشافها، وما هي اإلجراءات التي اتخذت تجاه 

اإلضافة إلى دراسة منحى تزايد أو انخفاض هذه مرتكبيها أو المتسببين يف حدوثها، ب

 المخالفات.

 نوالمتعامل يقوم حيث والمتناقصة المستمرة المشاركة سندات أي :المشاركة أدوات-1

 مال أسر يف مشاركة سهم أو حصة سند كل يمثل سندات يف تتمثل مشاركة عقد بإبرام

                                  
فقات، الص  صانع السوق هو فرد أو مؤسسة تقوم ببيع وشراء األوراق المالية لحسابها الخاص متحملة المخاطر المالية لمثل تلك  (5)

   .وتتعامل مع سماسرة األوراق المالية وصناع السوق اآلخرين، بينما يحظر عليها التعامل مع الجمهور مباشرة
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 األخذ مع اإلصدار نشرة شروط بحسب المشاركة إلدارة هيئة تعيين ويتم مشروع

ويتم تداول هذه الحصص يف السوق المالي اإلسالمي المشاركة  لعقد الشرعية الشروطب

وذلك لقاء عائد فعلى حقيقي كة إذا كانت مستمرة أو متناقصة وتحديد نوع المشار

 خسارة.حسب نتيجة المشروع من ربح أو 

حيث تقوم جهة معينة يف السوق ( واالستصناع والسلم )المرابحة :البيوع أدوات-2

المالي بإصدار سندات بيوع يمثل كل سند حصة يف رأس مال المشروع لتمويل السلع 

ة كما يف المرابحة والمؤجلة كما يف السلم واالستصناع وذلك لقاء عمولة والبضائع الحالَّ 

لفعلية ألصحاب المستحقات وتوزيع األرباح الهذه الجهة وتتولى هذه الجهة متابعة 

 .السندات أو األسهم

هي سندات اإلجارة التي تقوم على أساس عقد اإلجارة المعروف و : المنافع أدوات-3

ظم بشكل منت يف الفقه اإلسالمي حيث تقوم جهة معينة تملك عقارات مؤجرة تدر دخاًل 

 ،ثل كل سند حصة يف ملكية العقارويم ،بإصدار سندات إجارة للتداول بين المتعاملين

عينة أو تقوم جهة م ،من اإليراد المتحقق ايستحق حامله بحسب نصيبه يف هذا العقار جزءً 

وتقوم بإصدار سندات تمثل يف مجموعها  ،بشراء أصول ثابتة مثل معدات أو سيارات

 ومن ثمعمولة  مقابل ،أجير وصيانة وتأمينرأس مال هذه األصول وتقوم بإدارتها من ت

 تحويل صايف المتحقق لحاملي السندات أو األسهم .

ألدوات تقليدية أخرى فكما اعت بِرت الصكوك  ئل شرعيةباإلضافة إلى إمكانية إيجاد بدا

ئل عقد الجعالة والسلم كبدار ادائل شرعية للسندات، فيمكن اعتببأنواعها المختلفة ب

يمكن و ،ل شرعي لعقود المستقبلياتاع كبديوعقد االستصن (6)تاشرعية لبيوع االختيار

                                  
ع الخيارات المعروفة يف البورصة ثالثة أنواع: خيار الشراء وخيار البيع والخيار المركب منهما، وحقيقة هذه الخيارات هي أنها وبي(6)

لحائزه الحق وليس االلتزام يف شراء أو بيع كمية محددة من األصول ـ مالية أو سلعية ـ يف تاريخ الحق يف المستقبل عبارة عن عقد يعطي 

بسعر يتم تحديده وقت التعاقد ويطلق عليه سعر التنفيذ أو الممارسة مقابل مبلغ يحصل عليها محرر عقد االختيار، على أن يتم تنفيذ 
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 مان، ويمكناالئت كبديل لبطاقاتصدار بطاقات ائتمانية إسالمية يتم تداولها يف السوق إ

سوق األوراق يل شرعي للتعامل بمؤشرات كذلك إيجاد مؤشر إسالمي مقبول كبد

لصرف امكانية التعامل يف أسواق العمالت وإباإلضافة إلى العالمية،  (البورصة) المالية

 العاجل.بط الشرعية للصرف والبيع األجنبي حسب الضوا

 : التجارة اإللكرتونية:املبحث الثاني
التجارة اإللكترونية هي عبارة عن عملية تبادل السلع والخدمات المالية عبر الوسائط -1

 اإللكترونية.

و أ أهم الوسائط اإللكترونية هي واسطة اإلنترنت باستخدام جهاز الحاسب اآللي،-2

 نظًرا النتشارها وكثرة استخدامها، وضخامة األموال المتداولة عبرها. الجوال؛

التجارة اإللكترونية بجملتها مباحة شرًعا ونظاًما، وأن فيها تحقيًقا لمصلحـة أطراف   -3

العقد، وأما ما يتخللها من عقود محرمة، فتأخذ حكم التجـارة العادية التي تتضـمن 

 بنوًدا محرمة، كالربا.

 هي: ضوابط األجنبية )الفوركس( تجوز ب العمالت ة يف تداولتاجرمال-4

 لتشتري. رض رأس المال. أي: إن الشركة ال تق يكون البيع والشراء بمقدار أن-أ

ضمن المتعارف عليه يف  تأخير،يتحقق التقابض بين المتبايعين دون  أن-ب

 التقابض الحكمي.مسألة 

لتي االتصرف بالعملة أو العمالت  من-بنكًاأو شركة أو  فرداً -أن يتمكن المشتري -ت

 ملكه. اشترها، كما يتصرف المالك يف 

 .يلزم التقابض والتماثل يف الوزنكانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فإنه  إذا-ث

 مباحة. تكون األنظمة االستثمارية يف أعيان  أن-ج

                                  
يما بين تاريخ التعاقد وحتى تاريخ انتهاء العقد، أو أن يتم التنفيذ يف التاريخ المحدد النتهاء العقد، وذلك العقد يف أي وقت خالل المدة ف

 حسب نوع العقد
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 وسيط.يشترط خلو العقد من الربا حال التداول عبر -ح

 واألفضل الدخول عبر الفوركس اإلسالمي الملتزم بالضوابط الشرعية.

ية ، وبق( جائزة، وتأخذ أحكام التجارة العاديةالروبوتالمتاجرة عبر اإلنسان اآللي )-5

 أحكام التجارة اإللكترونية.

 التحقق يختلفالوسـائط اإللكترونية ممكن، و التحقق من شخصية العـاقد عبر-6

 .طة اإللكترونيةباختالف الواس

اري، احل العملية إلجراء التعامل التجعرض السلعة هو المرحلة األولى من المر-7

عرض السلعة عبر الوسائط اإللكترونية ممكن، وهو يختلف كذلك بحسب نوع و

 الواسطة.

لها،  ـرمالسلع التي تتداول عبر التجارة اإللكترونية هي على نوعين: األول: ما ال جِ -8

لها  : ماالثاين لكترونية،كالعملة اإل تسليمها عبر الواسطـة اإللكترونية،وهي ما يمكن 

ـرم، وهي ما يحتاج تسليمها إلى شحن، وأن شركة الشحن هي وكيلة عن المشتري جِ 

 وكالة بأجر.

من السلع ما ال يحتـاج إلى تأمين، كالسلـع التي يتم استالمها من خالل االلتقاء -9

ن من السلع ما يحتاج إلى تأمين، كالسلع التي يتم المادي بين أطراف العقد، وأ

استالمها مباشرة عبر اإلنترنت، أو التي تحتاج إلى شحن عبر وكيل الشحن إليصالها 

 للمشتري.

الذي يستخدم يف التجـارة : تعاوين وتجاري، ونوعان-سبقكما -التأمين -10

 ةج؛ وألنه حايجوز وإذا كان التأمين التجاري ضمنًيا،اإللكترونية هو تأمين تجاري، 

  .بخالف ما لو كان مستقاًل  وإال منعت التجارة اإللكترونية، ،تنزل منزلة الضرورة

الشروط يف عقود التجارة إما أن يستلزمها مقتضى العقـد، وهي واجبة التوافـر -11

ويجب االلتزام بها، أو تكون خارجة عن مقتضى العقـد وفيها مصلحة ألحد العاقدين 
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جائزة ويجب االلتزام بها، بشـرط أن يكون االلتزام من مصلحة  أو كليهما، وهي

 ية الواجب توافـرها يفالشروط الشرعو العقـد، وأال ينايف مقتضى العقد، وإال فال.

 ارة العادية هي أيًضا متوافرة يف عقود التجارة اإللكترونية.عقود التج

اقـد يف شترط يف أهلية العيشترط يف أهلية العاقد يف عقود التجارة اإللكترونية ما ي-12

التجارة العـادية، وأنه ال بد من الوالية عند إبرام العقـد، وأنه يمكـن التحقق من والية 

العاقد وشخصيته عبر الوسائط اإللكترونية وخصوًصا عبر اإلنترنت، من عـدة طرق، 

 كالتحقق عبر مقدم خدمات التصديق.

دة شرعـًا، بل كل ما يدل على صيغة العقد تعود للعرف، وال يوجد صيغة محد-13

 الرضا، فهو إيجاب وقبول.

استخدام التجارة اإللكترونية بالصوت، أو الصوت والصـورة، المباشرة وغير يجوز -14

المباشرة، وغيرها كوسائل لْليجـاب والقبـول إلنشاء عقود التجـارة اإللكتـرونية 

 للتعبير عن اإلرادة.

ترونية يأخذ حكـم مجلس العقد يف عقود مجلس العقـد يف عقود التجـارة اإللك-15

 التجـارة العادية، وهو المكان والزمان الذي صدر فيه القبول.

الخيارات المترتبة على مجلس العقد يف التجارة اإللكترونية عبر الوسائط -16

 سبقت تفاصيلها.اإللكترونية هي خيارات: اإليجاب، والقبول، والمجلس، وقد 

أو  ،بطاقة االئتمانك عدة: ة اإللكترونية عبر وسائلالتجار الثمن يدفع يف عقود-17

طة إرسال بواسأو  الدفع بواسطة الحوالةأو  نيةاإللكترو النقودأو  البطاقة مسبقة الدفع

توفرت الشروط ، والتي هي مباحة بمجملها إذا ا عند االستالمقًد أو الدفع ن شيك

 .والضوابط الشرعية
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ة عبر مباشر يسلم-كان سلعة أو خدمة  سواء-المعقود عليه يف التجارة اإللكترونية -18

الواسطـة اإللكترونية، أو بالطرق العادية، وأنه يجب على البائع أن يخلي بين 

 المشتري وبين السلعة أو الخدمة.

لة االبيع باألنموذج وبالوصف هو بيع جائز إذا تم العلم بالمبيع علًما يرفع عنه الجه-19

 والغرر.

يجب على البائع ضمان المبيـع قبل تسليمه إلى المشتري، وأن كثيًرا من عقـود -20

التجـارة اإللكترونية تحرص على تأكيد حق العميل يف الضمان، وأن يتمتع بضمان 

 اتفاقي إلى جانب الضمان الشرعي والنظامي.

لعادية، وهو ما لتجارة ايثبت الخيار بأنواعه يف عقود التجارة اإللكترونية كثبوته يف ا-21

تهتم به كثير من قوانين التجارة اإللكترونية، وما يعرف بمسألة رجوع العميل وإنهاء 

 عقده وفسخه.

الكتابة اإللكترونية المسجلة تقوم مقام الكتـابة الخطية إذا استوفت شروطهــا -22

 النظامية.

نه شرعـًا التوقيع اإللكتروين له طرق عـدة، ويمكن استحداث طرق أخرى، وأ-23

ونظامـًا يحمل قوة التوقيـع الخطي، بل ربما كان أقوى، لكونه يعتمد على أشيـاء 

 خصوصيـة ال تقبل التزوير.

دل ، وأن اإلثبات يكون بكل ما ييةطرق اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية ليست حصر-24

 على الحق وظهوره.

 السجل اإللكتروين حجة يف اإلثبات إذا استوىف شروطه.-25

 

  



 املواريث والوصايا :الباب السادس
 :تصرفات املريض: املبحث األول    

ه ية، ولكن بحدود ما جاء بفإنه يتصرف يف ماله بكل حر ومعاىفً ااإلنسان إذا كان صحيًح 

 الشرع.

أن يموت  ، فال يخلو المرض أن يكون غير مخوف، بمعنى أنه ال يخافاأما إذا كان مريًض 

بسببه كوجع الضرس واألصبع والصداع وآالم الجسم التي ال تؤثر، ويمكن شفاؤها 

كتصرف الصحيح، فتصح عطيته، وهبته، من  اوبرؤها، فهذا المريض يكون تصرفه الزمً 

جميع ماله، وإن  تطور إلى مرض مخوف ومات بسببه، فالعبرة بحاله عند العطية والهبة، 

 م الصحيح.وهو يف هذه الحال يف حك

، بأن يتوقع منه الموت كاألمراض الخبيثة والمستعصية، فإن اأما إذا كان المرض مخوفً 

تبرعاته يف هذه الحال تنفذ من ثلثه ال من رأس المال، فإن كانت يف حدود الثلث فما دون 

-ملسو هيلع هللا ىلص-نفذت. وإن زادت على ذلك فإنها ال تنفذ إال بإجازة الورثة لها بعد الموت. لقوله 

ه، ]حسن: رز، بز، جاهلل تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة يف أعمالكم( )إن  :

فدل الحديث وما ورد بمعناه على أنه يجوز التصرف للمريض مرض الموت  .قطن، هق[

 الورثة، فردت إلى الثلث كالوصية.يف ثلث المال؛ ألنَّ عطيته من رأس المال تضر ب

غير مخوف، ولم يلزمه الفراش، كمرض السكر وغيره،  ، ولكنهاأما إذا كان المرض مزمنً 

ففي هذه الحال تصبح تبرعاته من جميع ماله كتبرعات الصحيح؛ ألنه ال يخاف منه 

 الموت، كالشيخ الكبير. تعجيل

أما إذا ألزمه الفراش، فال تصح تبرعاته وال وصاياه إال يف حدود الثلث لغير الوارث؛ ألنه 

عليه من الموت، فال تعتبر تصرفاته وتبرعاته يف هذه الحال مريض مالزم لفراشه يخشى 

 كالمريض مرض الموت.
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 :: الوصيةاملبحث الثاني

 ناها العهد إلى الغير، أو األمر.الوصية لغة: مع

الموصى له الهبة بعد ، أو منفعة، على أن يملك ا، أو دينً اهبة اإلنسان غيره عينً  :اوشرعً 

 الموصي. موت

كما -وقد تشمل الوصية ما هو أعم من ذلك، فتكون بمعنى: األمر بالتصرف بعد الموت 

ع شيء ، أو دفاالوصية لشخص بغسله، أو الصالة عليه إمامً  فتشمل-بذلكعرفها بعضهم 

 من ماله لجهة.

 ۅ ۋ ۋ يئٴۇلقوله تعالى:  وهي مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع: -

 ەئىئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

)ما حق : -ملسو هيلع هللا ىلص-ولما روى ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل  [.180]البقرة: 

 امرئ مسلم، يبيت ليلتين، وله شيء يريد أن يوصي فيه، إال ووصيته مكتوبة عند رأسه(

  .]ق[

 وقد أجمع العلماء على جوازها.

 علق بالوصية األحكام اآلتية:ويت

ن ما له وما عليه من الحقوق يف وصية  يبين فيها يجب-1 و  ذلك؛  على المسلم أن ي د 

 لحديث ابن عمر السابق.

تستحب الوصية بشيء من المال، ي صرف يف طرق البر والخير واإلحسان؛ ليصل إليه -2

ق عليكم ب: قال-ملسو هيلع هللا ىلص- لقولهثوابه بعد موته،  ادة ثلث أموالكم عند وفاتكم زي)إنَّ اهلل تصدَّ

 .]حسن: جه، قطن[حسناتكم، ليجعلها لكم زيادة يف أعمالكم(  يف
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سأل  وقاص حينجواز الوصية بالثلث فأقل، أما جواز الثلث: فلحديث سعد بن أبي -3

يف مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: )ال(، قلت: فبالشطر؟ قال: )ال(. -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

قول استحباب أقل من الثلث: فلوأما  .]ق[ )الثلث، والثلث كثير(قلت: فبالثلث؟ قال: 

لث، )الثقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-نَّ رسول اهللابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإ

  .]ق[والثلث كثير( 

أن الوصية ال تصح بأكثر من ثلث ما يملك لمن له وارث؛ لحديث سعد ابن أبي -4

 ث فتصح بالمال كله.كن له واروقاص المتقدم، إال إذا أجاز الورثة ذلك. أما إذا لم ي

)إن اهلل قد أعطى كلَّ ذي حق قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-لقولهحد من الورثة؛ ال تصح الوصية أل-5

ه، فال وصية لوارث(    .]صحيح: حم، ع، مخ[ حقَّ

رِعت لزيادة حسنات الموصي،-6  كما مضى يف تحرم الوصية بأمر فيه معصية؛ ألنها ش 

 حديث أبي الدرداء.

ي ن والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والكفارات مقدمة على الوصية لقوله -7 أن الدَّ

بالدين قبل -ملسو هيلع هللا ىلص-قضى النبيو) .[11]النساء:  ىئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ يئائتعالى: 

  .]خ[ الوصية(

 .ا، مختارً ا، حرً ا، بالغً يشترط يف الوصي أن يكون جائز التصرف يف ماله، فيكون عاقاًل -8

اللهو أو  لجهة معصية، كأن يوصي لمعابد الكفار، أو لشراء آالتيحرم أن يوِصي  -9

 نحو ذلك، وتكون وصية باطلة.

 ۋ يئٴۇتستحب الوصية لمن له مال كثير ووارثه غير محتاج؛ لقوله تعالى: -10

والخير هو المال الكثير، [، 180]البقرة:  ېىئ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

ن مإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير ): -ملسو هيلع هللا ىلص-وتكره لمن ماله قليل ووارثه محتاج؛ لقوله 

 وا.ولم يوص، ماتوا-ملسو هيلع هللا ىلص-وكثير من أصحاب النبي  .]ق[ أن تذرهم عالة يتكففون الناس(
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 يئھتحرم الوصية إذا كان قصد الموصي المضارة بالورثة؛ لقوله تعالى: -11

 [.12]النساء:  ىئھ

ه، ثبوت حقال يصح قبول الوصية وال ملكها إال بعد موت الموصي؛ ألن ذلك وقت -12

هذا إذا كانت الوصية لمعين، أما إن كانت لغير معين، كالفقراء والمساكين، أو على طلبة 

 ول وتلزم بمجرد الموت.العلم، أو المساجد، ودور األيتام، فإنها ال تحتاج إلى قب

 يجوز للموصي أن يرجع يف وصيته أو بعضها، وله نقضها. -13

 . قال تعالى:اأم كافرً  اواء أكان مسلمً تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه س-14

 [.6]األحزاب:  ىئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ يئەئ

 :الفرائض، واملواريث :املبحث الثالث

اجة تفقه فيه؛ ألن الحعلم الفرائض من أهم العلوم، فيجب على المسلمين االهتمام به وال

 ماسة إليه.

ويسمى هذا العلم بالفرائض جمع فريضة، مأخوذة من الفرض وهو التقدير، كما قال 

 أي قدرتم. .[237]البقرة:  ائىئ ى يئىتعالى: 

لمستحقه. وعلم الفرائض: هو العلم بالمواريث  اوالفرض يف الشرع: نصيب مقدر شرعً 

 معرفة الحساب الموصل إلى قسمتها.من حيث فقه أحكامها و

 ف عن الميت المنقول إلى الوارث.يراث، وهو الحق المخلَّ والمواريث: جمع م

وضعها  يغيرها عن اويجب على المسلم أن يهتم بشأن المواريث، وال يتصرف فيها تصرفً 

فسه ض نالشرعي، فيورث غير الوارث أو يحرم الوارث من جميع حقوقه أو بعضها، فيعر

 بذلك لسخط اهلل، وعقابه.

 وال النقدية، والعينية، والحقوق.التركة هي ما يتركه الميت من األم -
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 علق بتركة الميت أربعة حقوق:ويت

 ن وغسل وغير ذلك.من ثمن كفن، وحنوط وأجرة دف مؤنة تجهيزه-1

 ، والنذر، ثم ديون، وديون اهلل مقدمة كالزكاة، وصدقة الفطر، والكفارةقضاء الديون-2

 اآلدميين.

 أن تكون يف حدود الثلث فأقل.بشرط  إخراج الوصايا-3

 د ذلك على ورثته القسمة الشرعية.فيقسم ما بقي بع اإلرث،-4

، حسبما جاء يف كتاب اهلل وسنة رسوله  واإلرث: هو انتقال مال الميت من بعده إلى حيٍّ

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-

حال الحياة، وهي الحقوق العينية، كحق البائع يف تسلم  هلغيروقد يتعلق بالتركة حق 

قبل  ا بعين المالالمبيع، وحق الراهن يف المرهون، فهي تقدم على تجهيز الميت؛ لتعلقه

 صيرورته تركًة.

 :: النسب، والزواجسببينيف  حالًيا منحصرة أسباب اإلرث أسباب اإلرث:-

لعضوي بين إنسان وآخرين بوالدة قريبة أي القرابة من الميت، وهي: االتصال ا النسب،-

هم اآلباء واألجداد وإن  فاألصول: أو بعيدة، وتشمل األصول، والفروع، والحواشي.

هم  والحواشي:هم األوالد وأوالد البنين وإن نزلوا،  والفروع:علوا بمحض الذكور، 

 اإلخوة وبنوهم وإن نزلوا، واألعمام وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا.

وهو عقد الزوجية الصحيح بشاهدين وولي، ولو لم يحصل به وطء وال خلوة،  النكاح، -

 [.12]النساء:  پىئ ٻ ٻ ٻ يئٻلعموم قوله تعالى: 

 والسبب الثالث الوالء وهو منعدم يف عصرنا النتهاء العبودية.

 :حالًيا اثنانموانع اإلرث  موانع اإلرث:-

اتفق العلماء على أن القتل العمد المحرم مانع من الميراث، فمن قتل مورثه  القتل:-1

   .]صحيح: د، قطن، هق[)ليس للقاتل من الميراث شيء( : -ملسو هيلع هللا ىلص-ال يرثه؛ لقوله  اظلمً 
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)ال : -ملسو هيلع هللا ىلص-فإن ذلك مانع من الميراث؛ لقوله  اختالف الدين بين المورث والوارث:-2

  .]م[ فر(يرث الكافر المسلم، وال المسلم الكا

 والمانع الثالث الرق وهو منعدم يف عصرنا النتهاء العبودية

 الورثة على قسمين: ذكور، وإناث.

 .والعاشر المعتق، لم يعد موجوًدا ،تسعة حالًيا لوارثون من الذكورفا-

 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ يئگاالبن وابنه وإن نزل، لقوله تعالى: -2 ،1

 [.11]النساء:  ىئڱ

 ے ے يئھ :األب وأبوه وإن عال، كأبي األب وأبي الجد؛ لقوله تعالى-4 ،3

-والجد أب وقد أعطاه النبي  [.11]النساء:  ىئۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 السدس.-ملسو هيلع هللا ىلص

 پ يئپأو ألب أو ألم؛ لقوله تعالى:  ااألخ من أي الجهات كان، سواء أكان شقيقً -5

 ىئڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ يئڈ وقال تعالى:[. 176]النساء: 

 [.12]النساء:  ىئڳ ڳ گ گ گ

 ث؛ ألنه من ذوي األرحام.ابن األخ لغير أم، أما ابن األخ ألم فال ير-6

 ال ألم فإنه من ذوي األرحام.أو ألب،  االعم وابن العم من أبيه شقيقً -8 ،7

 [.12]النساء:  پىئ ٻ ٻ ٻ يئٻالزوج؛ لقوله تعالى: -9

 حالًيا، والسابعة المعتقة، لم تعد موجودة.أما الوارثات من النساء -
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 گ يئگ البنت وبنت االبن وان نزل أبوها لمحض الذكور؛ لقوله تعالى:-2،1

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ

 [.11]النساء:  ىئھ ھ ہ ہ ہ ۀہ

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے يئھاألم؛ لقوله تعالى: -3

]النساء:  ىئى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

11.] 

ي )أن النب؛ لحديث بريدة رضي اهلل عنه: السدس-ملسو هيلع هللا ىلص-الجدة؛ وقد فرض لها النبي -4

هي ترث، بشرط ف .جه، مه[ د، ]حسن:للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم(  جعل-ملسو هيلع هللا ىلص-

 عدم وجود األم.

 ژ يئڈ :األخت؛ من أي الجهات كانت شقيقة أو ألب أو ألم، لقوله تعالى-5

]النساء:  ىئڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

[. 176]النساء:  ٺىئ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ يئپوقال تعالى:  [.12

 [.176]النساء:  ىئڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ يئڤ وقوله تعالى:

 [.12]النساء:  ڦىئ ڦ ڦ يئڦ الزوجة؛ لقوله تعالى:- 6

وجان، وهم سبعة: الزفقط، -أي النصيب المقدر- القسم األول: من يرث بالفرض

 والجدتان، واألم، وولداها.

ه، واألخ ، وهم اثنا عشر: االبن وابنفقط-تقديرأي بال - القسم الثاين: من يرث بالتعصيب

 الشقيق وابنه، واألخ ألب وابنه، والعم الشقيق وابنه، والعم ألب وابنه، والمعتق

 والمعتقة.
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األب  وهما: ويجمع بينهما، أخرى، القسم الثالث: من يرث بالتعصيب تارة، وبالفرض

 والجد.

: وهم القسم الرابع: من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب أخرى، وال يجمع بينهما،

 ، ما عدا الزوج، وأصحاب الثلثين.أصحاب النصف

 وجملة أصحاب الفروض واحد وعشرون:

 ن، والثلث، والسدس.لثمن، والثلثاالنصف، والربع، وا هي:

 :خمسة وهم النصف أصحاب: أواًل 

 و أنثى من الزوج أو من غيره.عدم الفرع الوارث ذكر أ عند: الزوج-1

 رادها عمن يعصبها من إخوتها.البنت: عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وانف-2

 ارك والمعصب، والفرع الوارث.بنت ابن: عند عدم المش-3

 لفرع الوارث، واألصل الوارث.عند عدم المعصب والمشارك وااألخ الشقيق: -4

رث واألخ األخت ألب: عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث، واألصل الوا-5

 الشقيق واألخت الشقيقة.

 :اثنان وهم الربع أصحاب: اثانيً 

 .الوارث الفرع وجود عند يستحقه: الزوج-1

 .الوارث الفرع عدم عند تستحقه: الزوجة-2

 الفرع الوارث. وجود عند فأكثر، الزوجة: الثمن أصحاب: اثالثً 

 :وهم أربعة الثلثين أصحاب: ارابعً 

 ثر،فأك اثنتين كونهن حالة يف لصلبه الميت ابن وهو المعصب، عدم عند: البنات-1

 .اجمعً  كونهن
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 وأن االبن، وهو الوارث، الفرع وعدم االبن، ابن وهو المعصب عدم عند: االبن بنات-2

 .فأكثر اثنتين يكن

: أن يكن اثنتين فأكثر وعدم المعصب لهما وهو األخ الشقيق فأكثر، الشقائق األخوات-3

 وعدم الفرع الوارث، وهم األوالد وأوالد البنين.

الوارث، وعدم  األخوات ألب: أن يكن اثنتين فأكثر، عند عدم المعصب، وعدم الفرع-4

 األشقاء والشقائق.

 :وهم اثنان لثلثا أصحاب: اخامًس 

 م الجمع من األخوة واألخوات.: تستحقه عند عدم الفرع الوارث وعداألم-1

األخوة ألم: أن يكونوا اثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث من األوالد وأوالد البنين، -2

 وارث من الذكور وهما األب والجد.وعدم األصل ال

 :وهم سبعة السدس أصحاب: اسادًس 

 والد وأوالد البنين.األ من الوارث الفرع وجود عند: األب-1

 ث من األوالد وأوالد البنين.الجد: عند وجود الفرع الوار-2

 وعند وجود الجمع من األخوة. األم: عند وجود الفرع الوارث-3

 : عند عدم وجود األم.الجدة-4

بنت االبن: عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، سوى صاحبة -5

 النصف، فإنها ال تأخذ السدس إال معها.

األخت ألب: عند عدم المعصب وهو أخوها، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة -6

 .اللنصف فرًض 

األخ أو األخت ألم: عند عدم الفرع الوارث، وعدم األصل من الذكور الوارثين، وأن -7

 .ايكون منفردً 
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ب ة : هم الذين يرثون بال تقدير ؛ ألن العاصب إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان الع ص 

)ألحقوا الفرائض : -ملسو هيلع هللا ىلص-لقول النبي  معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض.

ل ى رجل  ذكر (  يعني: أقرب رجل. .]ق[ بأهلها، فما بقي فأل و 

 صبة بالغير، وعصبة مع الغير.عصبة بالنفس، وع والعصبة على ثالثة أقسام:-

هم االبن وابنه وإن نزل، واألب والجد من قبل األب وإن عال، واألخ  بالنفس:العصبة -1

الشقيق واألخ ألب وابناهما من قبل األب وإن عال، واألخ الشقيق واألخ ألب وابناهما 

وإن نزال، والعم الشقيق والعم ألب وإن علوا وابناهما وإن نزال، فمن انفرد منهم حاز 

 بقي، وإن لم يبق شيء أسقطوا.أصحاب الفروض يأخذون ما جميع المال، وإذا كانوا مع 

وهم البنت، وبنت االبن، واألخت الشقيقة واألخت ألب، كل واحدة  العصبة بالغير:-2

بن أخوها أو ا امنهن مع أخيها، وتزيد بنت االبن بأنه يعصبها ابن ابن يف درجتها مطلقً 

ه. ومن عداهم من الذكور ال ترث عمها وابن االبن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إلي

 خوة واألعمام وأبناء األعمام.كأبناء اإل اأخواتهم معهم شيئً 

وهم األخوات الشقيقات مع البنات وبنات االبن، وإذا اجتمع  مع الغير: العصبة-3

عاصبان فأكثر، فإن اتحدا يف الجهة والقوة والدرجة اشتركا يف الميراث كاألبناء واألخوة، 

يف الجهة يقدم األقوى كاالبن واألب، وإن اتحدا يف الجهة واختلفا يف الدرجة  وإن اختلفا

يقدم األقرب درجة، كاالبن مع ابن االبن، وإن اتحدا يف الجهة والدرجة، واختلفا يف 

 قوى، كاألخ الشقيق مع األخ ألب.القوة، فيقدم األ

 آخر أحق منه.ب هو: المنع من كل الميراث أو بعضه لوجود شخص ج  الح  

 وهو على قسمين:
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ويكون فيمن اتصف بأحد موانع اإلرث: القتل، أو اختالف الدين،  حجب األوصاف:-1

ويدخل على جميع  ووجوده كالعدم، فمن اتصف بواحدة من هذه األوصاف لم يرث

 الورثة.

 ب عند اإلطالق.حجوينصرف إليه اسم ال حجب األشخاص:-2

 وهو على قسمين: 

وهو منع شخص معين من اإلرث بالكلية، ويدخل على جميع  األول: حجب الحرمان:

 والزوج والزوجة، واالبن والبنت. الورثة ما عدا ستة: األب واألم،

 إرث أكثر إلى إرث أقل.وهو منعه من  الثاين: حجب نقصان:

يوجود شخص أحق منه، ولذلك  وسبب هذا الحجب: م   حجب األشخاص. س 

 وهو سبعة أنواع: 

م، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يف حق من له فرضان، كالزوجين، واأل-1

 وبنت االبن، واألخت ألب.

هن ن، إذا كان معاالنتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا يف حق ذوات النصف والثلثي-2

 من يعصبهن.

يب بالتعص وهذا يف حق األب والجد من اإلرثانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، -3

 إلى اإلرث بالفرض.

انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو يف حق األخت الشقيقة أو ألب، فإن -4

 لهما مع البنت أو بنت االبن.لهما مع أخيهما أقل مما 

 يف الربع والجدات يف السدس. المزاحمة يف الفرض، كازدحام الزوجين-5

 المال أو فيما أبقت الفروض. يف التعصيب، كازدحام العصبات يف المزاحمة-6

ل يفالمزاحمة يف -7 و   حق ذوي الفروض يف األصول التي يدخلها العول. الع 

 .هو الزيادة يف سهام ذوي الفروض، والنقصان من مقادير أنصبتهم يف اإلرث والعول: 
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ته تلك الواسطة بواسطة حجب-أي اتصل بالميت–وعلى هذا نقول: إن من أدلى 

واألصول، ال يحجبهم إال األصول، والفروع ال تحجبهم إال فروع أعلى منهم، 

 والحواشي تحجبهم األصول والفروع والحواشي.

 ، وهم على أربعة أصناف:ذوو األرحام: هم كل قريب ليس بذي فرض وال عصبة

 بنات البنين، وإن نزلوا.الد من ينتمي إلى الميت، وهم أوالد البنات وأو-1

 والجدات السواقط، وإن علوا. من ينتمي إليهم الميت، وهم األجداد الساقطون-2

من ينتمي إلى أبوي الميت، وهم أوالد األخوات وبنات األخوة وأوالد األخوة ألم -3

 بهم، وإن نزلوا.ومن يدلي 

وبنات  امطلقً  من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم األعمام لألم والعمات-4

واألخوال وإن تباعدوا وأوالدهم، وإن نزلوا. ودليل توريثهم قوله تعالى:  ااألعمام مطلقً 

)الخال : -ملسو هيلع هللا ىلص-وقال  [.75]األنفال:  ىئجئ ی ی ی ی ىئ ىئ يئىئ

وكيفية توريثهم أن ينزل كل واحد منهم  .]صحيح: حم، د، ت، حب[وارث من ال وارث له( 

 منزلة من أدلى به، فيجعل له نصيبه. 
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 فقه الطب
ببدن اإلنسان، وقد تطرقنا يف هذا المؤلف إلى  هتعلق؛ لفقه الطب باب عظيم من الفقه

أحكام المريض يف مواضع متعددة، يف العبادات والنكاح، والحكم، والمواريث، 

 حديث عن قضايا الطب خاصة، فنقول مستعينين باهلل:واألهلية، وبقي هنا أن نخصص ال

 فهوم الطب، وحكم تعلمه، وأهم القواعد املتعلقة به:: ماملبحث األول

بَّه ، طبًّا إذا داواه.الطب لغة:   علم  وفن  ويف االصطالح:  عالج الجسم والنفس، ي قال: ط 

 .من األمراض وتخفيفها وعالجها يتعلق بالمحافظة على الصحة والوقاية

ن يكفي سقط اإلثم عن الباقين، وإن تعلم الطب فرض من فروض الكفايات،  إذا قام به م 

لُّ م ي ق م بل وقد اهتم المسلمون قديًما بهذا العلم اهتماًما  قادر. ه من يكفي أ ثِم  الناس  ك 

 كبيًرا.

 يقوم هذا العلم على جملة من المقاصد والقواعد ونسرد هنا طرًفا منها:-

هي أهم مقاصد الشريعة، وكل واحدة منها و :سالخم الطب يحافظ على الضرورات-1

ق ِصد ضروري الوجود يف دين اهلل المتفق على رعايتها يف جميع  دين، : الالشرائعم 

  مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة عليها.ووالنفس، والعقل، والنسل، والمال؛ 

 المشقة تجلب التيسير.-2

 الضرر يزال.-3

 الضرر يدفع بقدر اإلمكان.-4

 يزال بمثله.الضرر ال -5

 .ي دفع بقدر اإلمكان ضررال-6
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 .رفع الضرر واجب-7

  .يدفع أعظم الضررين بأهونهما-8

 .الضرر المستمر يزال بما هو دونه يف االستمرار-9

 .تالضرورات تبيح المحظورا-10

 .الرخصة ال تتجاوز محلها -11
 .ما جاز لعذر امتنع بزواله-12
ر بقدرها ضرورةال-13  .ت قدَّ

 .الضرر عن نفسه باإلضرار بغيرهليس ألحد أن يدفع -14

 حرام. إلحاق الضرر بالنفس-15

 : مثل الحجر الصحي.يمنع الخاص من بعض منافعه لما فيه من الضرر بالعامة-16

 .الحرج مرفوع غير مقصود-17

 .التكليف بحسب الوسع-18

 .ال واجب مع العجز-19

 .ال واجب مع العجز-20

 .إذا تعذر األصل يصار إلى البدل-21

 جلب المصالحدرء المفاسد مقدم على -22

 : أحكام التداوي واملداواة:املبحث الثاني

اءً ): -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوله األصل يف حكم التداوي أنه مشروع؛ ل  ل ه  ِشف  ز  ن  اًء إاِل ال  أ  ل  اهلل  د  ز  ن  ا أ   (م 

  .]خ[

 واألشخاص:األحوال  باختالف، وتدور عليها ألحكام الخمسة وتختلف أحكام التداوي
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ي إلى تلِف نفسه، أو أحِد أعضائه، أو ضإذا كان تركه ي ف :صخالش على واجًبا فيكون - 

 إلى غيره، كاألمراض المعِدي ة. جزه، أو كان المرض ينتقل ضررهع

لحالة عليه ما سبق يف ا رتبإذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن، وال يت ويكون مندوًبا: -

 األولى.

 التين السابقتين.إذا لم يندرج يف الح ويكون مباًحا: -

 .مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها ظن أن يؤدي إلىإذا كان  ويكون مكروًها: -

 .مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها تيقن أن يؤدي إلىإذا كان  :حرًماويكون م -

الطبية ويعتبر هذا النوع من الجراحة أهمَّ أنواع الجراحة  الجراحة العالجية:-1

 ت:الوله ثالث حا روعة،شالم

 اذ  إنق منها ي قصد التي الجراحة وهي ضروريًة، الطبية   الجراحة   تكون أن: األولى الحالة

 دةالزائ انفجار حالة يف الطبية كالجراحة أعضائه، من عضو إنقاذ أو الموت، من المريض

ويجب على الطبيب يف هذا النوع أن يجريها إنقاًذا لنفس المريض، حتى وإن  ية،الدود

أدت العملية الجراحية إلى تلف عضو أو قطع جزء من األنسجة واألعضاء؛ ألن الحفاظ 

على حياة الشخص بكامله أهم من أي عضو من أعضائه، والهدف من هذه الجراحة إنقاذ 

ل   الحالة الثانية: أن تكون  ا.رعً شلمصالح المقصودة ا حياة المريض الذي ي عتبر من أ ج 

د منها عالج األمراض، والحاالت  الجراحة الطبية حاِجيَّة، وهي الجراحة التي ي قص 

ة األلمالجراحية التي تصل إلى درجة الخوف على المر قَّ ش  أو  ،يض من الموت، وتكون م 

هذا النوع من الجراحة  بجواز لحكمخوف الضرر فيها غير يسيرة، كجراحة العيون، وا

ي عتبر متفًقا مع أصول الشرع وقواعده؛ وذلك ألن الشريعة اإلسالمية راعت رفع الحرج، 

 .لَّت على ذلك نصوص الكتاب العزيزودفع الضرر عن العباد، كما د  
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د به الحالة الثالثة: أن تكون الجراحة الطبية غير ضرورية وال حاجية، ا وهي التي ي قص 

ة الموجودة فيها إلى مرتبة الضروريَّات المعالجة من  قَّ ش  األمراض التي لم تبلغ درجة الم 

والحاِجيَّات، ولكنها أمراض ت لِحق ضرًرا بالمريض، كما يف تنظيف الجروح الصغيرة، 

قَّة -وهذه الجراحة مشروعة؛ ألن األمراض المقصودة هنا  تها مبلغ المش  وإن لم تبلغ مشقَّ

ة بالحاِجيَّات،  إال-السابقتينيف الحالتين  ق  لح  أن المريض ي لحقه حرج وِضيق، فتكون م 

 .وتدخل تحت القاعدة الشرعية: الضرر ي زال

للحصول على معلومات عن المرض، ال  ت جرى وهي كل جراحة :فشجراحة الك-2

ومن أمثلة ذلك: الكشف عن حقيقة األورام . كن الحصول عليها بالوسائل األخرىيم

 لىع مبني على مشروعية التداوي، واإلذن به البطن، وهذا النوع جائز بِناءً الموجودة يف 

 التداوي متوقف على تشخيص المرض، فيجوز فعله تحصياًل  ألن وذلك بالتداوي؛ اإلذن

وقد تكون العمليات الجراحية يف  .ال لمصلحة المداواة؛ ألن اإلذن بالشيء إذن بلوازمه

و جائزًة بحسب حالة المريض التي استدعت إجراء عملية هذا النوع واجبًة، أو مندوبًة، أ

بعد أن يستنفذ  األطباء ما يف وسعهم  الهذه الجراحة إ تجرىالتشخيص، ويجب أال 

للحصول على المعلومات الطبية بأي وسيلة أخرى هي أخف ضرًرا وأقل خطورة من 

 .الجراحة

د منها إخراج ا دة:الالو جراحة-3 لجنين من بطن أمه، سواء كان وهي الجراحة التي ي قص 

وأحكامها تعود إلى نوعية الحالة، وتدور عليها األحكام.  ذلك بعد اكتمال خلقه، أو قبله.

وكذلك شق بطن المرأة الحامل الميتة من أجل إنقاذ جنينها الحي، فكما يجوز شق البطن 

مة؛ وألن بقاءها دون يف البطن ب للعالج والتداوي، كذلك يجوز شقها إلنقاذ النفس المحرَّ

قول: لشرعية التي تذلك ي عتبر ضرًرا محًضا، فتشرع إزالته بالجراحة الالزمة للقاعدة ا

س  «الضرر ي زال»  .. ومن ترك الجنين يف بطن أمه عمًدا حتى يموت فهو قاتل  ن ف 



 587الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث الثاين: أحكام التداوي والمداواة:/فقه الطب

 

ة بالنسبة  جراحة الختان:-4 ف  ش  د منها قطع الجلدة التي تغطي الح  وهي الجراحة التي ي قص 

. وحكمها واجب للرجل رجال، أو قطع أدن ى جزء من جلدة أعلى الفرج بالنسبة للنساءلل

 ومباحة لألنثى.

وهي تقطيع الطبيب المختص ألجزاء الجثة، ودراستها وفحصها  :ريحشجراحة الت-5

 بغرض التحقيق يف الذي يكون التشريح الجنائي:وثالثة منه جائزة:  .ألهداف مشروعة

ب ةدعوى جنائية؛ لمعرفة أسب هو و والتشريح الوبائي:. اب الموت أو الجريمة المرت ك 

التحقق من األمراض التي تستدعي التشريح؛ لمعرفة العالج الذي يكون بغرض 

والتشريح التعليمي: وهو الذي يكون بغرض تعليم طالب  األمراض. لكالمناسب لت

 الطب.

 .روعةً شتكون الجراحة  مأن -1

 .محتاًجا إلى الجراحة ضأن يكون المري-2

لِيُّه بفعِل الجراحة ضأن يأذن المري-3  .أو و 

اح وم-4  .ساِعِديهأن تتوفر األهلية يف الطبيب الجرَّ

اح نجاح الجراحةن يغلب على أ-5  .ظن الطبيب الجرَّ

 .على فعل الجراحة لحةصأن تترتب الم-6

 .ضالمر ررض أكبر من رر  ض تب على الجراحةيترن ال أ-7

 الصدق.-1

 الوفاء بالمواعيد.-2

 .الوفاء بالعقود-3

 .ىضللمر يحةصالن-4
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 .وإتقان العملص اإلخال-5

ةلمشا-6 ر   لنحوه من األطباء. او 

ة: بأن تكون ثياب  المريض  رعيةشال وابطضمراعاة ال-7 و  ل  ة والخ  ر  و  اترًة سالمتعلقة بالع 

 ه.إال ما تدعو الضرورة إلى كشفلعورته، وال يكشف من جسمه 

المهنة: يلتزم الجراح بأسرار المهنة وقيمها األخالقية التي أقرها  سرارلتزام بأالا-8

ه ى ذمته، ولو كان المطلوب منر  تت ش   وال أمانته،، فال تؤثر الدنيا وشهواتها على اإلسالم

 طبي غير صحيح.مثل تقديم تقرير أمًرا يسيًرا، 

 واألنظمة واللوائح التي تصدر من السلطات ينلتزام باألنظمة: أن يلتزم بالقوانالا-9

والضوابط الصحية العامة والخاصة؛ ألن ذلك يدخل يف  المختصة، والتي تنظم الع القات

 الطاعة الواجبة لولي األمر، ما دام ال يتعارض مع نص من نصوص الشريعة.

دُّ أعظم نعم اهلل على شحرام  أنه يف التخدير  األصل رًعا؛ ألنه يعطل العقل الذي ي ع 

ه، مع واله وإفسادمن كل ما يكون سبًبا يف زوهو مناط التكليف، فيجب حمايته اإلنسان، 

ر؛ قياًسا على الخمر؛  األضرار األخرى ؛ ألن المصلحة يف ولكنه يجوز للتداويللمخد 

؛ فإن الضرورات تبيح لضرورةولوجود ا على المفسدة،التخدير الجراحي راجحة 

 والموضعي. المحظورات، وتقدر بقدرها، ولهذا انقسم إلى التخدير الكلي والنصفي 

اإللزام بالتداوي إذا  )الدولة( المعِدي ة، ولولي األمر ضات األمراليجب العالج يف حا

الضرر سيتعدى إلى اآلخرين من األهل والمحيطين  ألن ؛عن ذلك ضيامتنع المر

ن ع بالمريض، كما يمكن أن يتعدى الضرر إلى المجتمع بأسره، وقد ورد النهي الصريح

ال ال): -ملسو هيلع هللا ىلص-اإلضرار بالمسلمين يف قوله  رر  و  ويجوز بذل  .]صحيح: ك، هق[ (رار  إض   ض 
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لصحي، وللشرع تعاليم يف الوقاية من األمراض المعدية كالتحصين اآلمن، والحجر ا

 ذلك سابقة للطب الحديث.

مداواة  كل منهماإال لضرورة، في باح ل أو العكس األصل عدم جواز مداواة الرجل للمرأة

ما تدعو  إلىأن ينظر  كل منهماو نحو ذلك من األعمال الطبية، ولأ معالجتهو اآلخر

ِه من  كل منهمابدن، ولالالحاجة إلى النظر إليه من  س  سَّ ما تدعو الحاجة إلى م   بدنالأن ي م 

. س  وعدم وجود امرأة  عند إجراء ذلك، بشرط الضرورة الشديدة الداعية إلى النظر أو الم 

للقيام بالمداواة بالنسبة للمرأة، وأن ال تكون خلوة. فقد كان بعض الصحابيات يخرجن 

اِوين   يف الغزو-ملسو هيلع هللا ىلص-مع النبي ىا ي د  ح    .]م[ل جر 

مةبالمراد -1 م  استخدامه يف الدواء ويف غيره، كالمواد التداوي بالمواد المحرَّ ر  : كل ما ح 

م الطاهر كالحرير للرجل ونحوه.  النجسة والسامة والضارة، والمحرَّ

 بشروط الضرورة ويضاف لها: يجوز بالتداوي بالمحرم عند الضرورة-2

م شفاًء للمريض. -أ  أن يخبر طبيب مسلم عدل ثقة حاذق بالطب أن يف المحرَّ

 أن يكون الغالب من استعمال هذا الدواء السالمة لمن استعمله.-ب

م يف التداوي أال يوجد دواء طاهر -ت  .يقوم مقام المحرَّ

ا كلية جاز استعمالها داخليً إذا استحالت هذه المواد المحرمة بفعل التصنيع استحالة -3

ة. الضرورةوخارجًيا، وإذا استحالت استحالة جزئية جاز استعمالها حال   والحاجة الماسَّ

م بنجاستحيمها على مستعملها، وال رحيقليلة من الكحول يف األدوية ال النسبة ال ها ك 

ل ك، وال  ِلط  بنسبة قليلة مع الماء أو الدواء فإنه ي ست ه  ألجلها؛ وذلك ألن المسكِر إذا خ 

ي بقى له أثر، فال ي صير الشراب المشت ِمل على نسبة قليلة من الكحول مسكًِرا، واإلسكار 
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ارد الو هو علة التحريم يف الخمر، فإذا انتفت عن ذلك المخلوط: لم يأخذ حكم التحريم

ويجوز االستخدام يف التداوي  يف الخمر؛ ال من حيث حرمة تناوله، وال من حيث نجاسته.

 بنفس الشروط السابقة يف التداوي بالمواد المحرمة.

 :اإلذن الطبي :املبحث الثالث

 .الالزمة لعالجهموافقة المريض أو وليه على اإلجراءات الطبية 

 واة من المريض أو وليه الشرعيحصل على اإلذن الطبي بالمداييجب على الطبيب أن 

 من حق، وكذلك انتفاء المسؤولية والضمان عمن بار أفعال التطبيب والعالج من أجل

المريض أن يختار الطبيب الذي يعالجه؛ ألن الثقة بين المريض والطبيب لها تأثيرها يف 

يَّة تسمح له بذلك.الشفاء، وذلك إذا كان   المريض يف حالة ِصح 

غالل است وال يجوز الحصول على اإلذن الطبي باإلكراه، وال بإغراء مادي، فال يجوز مثاًل 

ون-مثاًل كالمساجين -حال بعض األشخاص  ه  ر  على فعل طبي ما، وال يجوز  في ك 

ن   و  ر  ِدين، في غ  استغالل حالة الحاجة عند بعض األشخاص، كالمساكين والفقراء والمشرَّ

 . ببعض المال إلجراء البحوث والتجارب عليهممثاًل 

 ة التي ي شت دُّ العامة معالجتها: كاألمراض المعِدي   لحةصي المضت التي تقتاللحا-1

 .خطرها على المجتمع

الخطيرة: التي تهدد حياة المريض بالهالك، أو تهدده بتلف عضو من  الحاالت-2

أعضائه، أو منفعة هذا العضو، والتي يكون فيها فاقًدا الوعي، أو يكون يف حالة نفسية ال 

التوقف عن  يمكن معها أخذ إذنه، أو تكون الحالة التي وصل إليها مما ال يمكن معها

 اتخاذ إجراء إلسعافه، حتى حصل على إذن منه أو من وليه.
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ت جرى للصغار: والتي جرى العرف على إجرائها دون التي  سيرةالعالج الي حاالت-3

 حاجة إلى أخذ إذن أوليائهم فيها.

 التالية: روطشحة اإلذن الطبي الصترط لشي  

يه يف له الحق يف إصداره، وهو الشخص المريض، أو ول يكون اإلذن صادًرا ممنأن -1

ر الحصول على إذن ن له الوالية حال تعذُّ  .العامة على المسلمين كالحاكم المريض، أو م 

 .رًعاشلصدور اإلذن منه  أن يكون اآلذن أهاًل -2

 .االختيار وعدم اإلكراه-3

 .عةأن تكون المعالجة المأذون بها مشرو-5

اإلذن  وهو على بينة وإدراك من أمره، فال بد من إيضاح األمر له؛ حتى  ي عطِي اآلذن   أن-6

ِدم عليه، فإذا كانت المعالجة إجراء جراحة للمريض، فيزداد  ق   على رطانشيعرف ما هو م 

  وهما: سبقما 

 أن يشتمل اإلذن على إجازة فعل الجراحة؛ ألن ذلك هو المقصود من اإلذن. -أ

حة أو قائمة مقام الصريح، يداللة الصيغة على إجازة فعل الجراحة صر ونأن تك -ب

الجراحة ونحوه، ومثله اإلشارة المفهومة لمريض لطبيبه: أ ِذن ت  لك بفعل كقول ا

 .التي تدل على رضاه بإجرائه

 ت اآلتية:الينتهي اإلذن الطبي يف الحا

 حتاج إلى إذن جديد.يالمأذون فيها  عند انتهاء مدته، فما بعد المدة  -1

ا لج، فالشفاء عالمة انتهاء اإلذن الطبي. -2 ِفي  المريض من الداء المع   إذا ش 

يف المريض انتهى اإلذن بعالجه. -3  الموت، فإذا ت و 
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طبًِقا، فال يصح إذنه حينئذ، ووجوده -4 نَّ جنوًنا م   إذا انتفت األهلية عن اآلِذن، كما لو ج 

 .كعدمه

 واملسؤولية الطبية: السر الطبي، والضمان،: بعاملبحث الرا
 :السر الطبي :أولً 

ظِي ت بثقة الناس، فالطبيب سواء أكان نفِسيًّا أو عضِويًّا يتحصل  مهنة الطب مهنة عظيمة ح 

من مريضه على أسرار بالغة األهمية بحكم مهنته، ومن أهم آداب مهنة الطب المحافظة 

؛ ألن السرعلى أسرار المرضى التي يعرفها الطبيب، إما بتصريح المريض له بذلك 

ر ذلك من خالل الكشف والتحاليل التي الطبيب  أهل  للثقة ب  ت جرىه، وإما أن ي ظه 

  للمريض.

والمحافظة على أسرار المرضى مصلحة يجب مراعاتها، لكن يف بعض األحيان ي نتج عن 

م  المحافظة على هذه المصلحة مفسدة كبيرة، فيقف الطبيب حائًرا بين األمرين، هل يقد 

 المصلحة؟المصلحة على المفسدة أو المفسدة على 

م يف األصلسإفشاء ال ولكن  .لى تحريمه إذا كان يتضمن ضرًرابل اتفق الفقهاء ع ،ر محرَّ

وال ي شترط عند جواز اإلفشاء للضرورة أن يكون يجوز للضرورة للمصلحة الراجحة، 

 .المريض راضًيا بذلك؛ ألن هذا ليس من حقه أن يأذن فيه

 وإليك بعض سدة،لحة ودرء المفصية جلب المضبق ضالمري سر   اءشيرتبط حكم إف

 وحكمها: سرارت األالحا

ِهم   جريمة بارتكاب االعتراف -1 قد يعترف المريض أنه ارتكب  شخص آخر: فيها اتُّ

ير تأثمن  اتًج الطبيب أن هذا االعتراف ليس ناجريمة اتهم فيها شخص آخر، فإذا تأكد 

لكن يترتب على سر، ع، فمع أن الطبيب مأمور بحفظ الالمرض، إنما هو مطابق للواق
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رم لم يرتكب ه، وهنا  ركتمان الس   ج حتايمفسدة عظيمة، وهي أن ي عاقب البريء على ج 

م على جلب المصالح بالضوابط ي الخاصة  الطبيب إلى تطبيق قاعدة درء المفاسد مقدَّ

الحد على البريء أعظم من مصلحة المريض، وأن حق اإلنسان  بها، فدرء مفسدة إقامة

ره يجب أن ال يتضمن ضرًرا على فرد آخر؛ ألن حفظ حق أحدهما ليس بأولى  يف حفظ س 

من حفظ اآلخر. فيحاول الطبيب أن ي قنعه باالعتراف، فإن لم يقتنع المريض، فعلى 

 فائدة بدون توسع، أو ذكر ما ال الطبيب أن ي فشي سره للمسؤولين، بذكر ما يتم به الغرض

فيه، وإذا ترتب على ذلك ضرر على المريض، فهو نتيجة لجرمه الذي ارتكبه، وليس 

 .بسبب شهادة الطبيب

ب ي-2 ة إذا حضر رجل وامرأ الطبي: فشعدم توافق المقبِل ين على الزواج عند الك نإذا ت 

ا ن يف أحدهمف مرض معيبل الزواج، وتم اكتشامقبالن على الزواج، وطلب ا فحص ما ق

ه، أو انتقال المرض للطرف اآلخر، وذهابهما إلى  قد يؤدي إلى احتمال إنجاب طفل مشوَّ

ي موافقتهما على إخبارهما بالنتيجة، فينظر الطبيب إلى المصلحة ضالطبيب يقت

والمفسدة المترتبة على السكوت أو اإلفشاء، فيقدم درء المفسدة على جلب المصلحة 

أنصحكما بعدم إتمام الزواج، : حة، وبالتالي فيكفي منه أن يقولمفسدة راجإن كانت ال

د إضرار بصاحب الم ا زاد؛ ألنه يكون مجرَّ  .رضفال يجوز له كشف الستر عما م 

يجب على الطبيب يف الحاالت التي يكاد يجزم فيها من  الزنا: هةشبإذا تبين وجود -3

حاكموا وإذا ت الزوج بذلك، يخبرالناحية الطبية بوجود شبهة الزنا أن يلتزم الصمت، وال 

 ، وإال فاألصل الستر.علمهابكر أو ثيب أخبر بالحقيقة إن كان هي إلى الطب هل 

ا:
ً
 الضمان، واملسؤولية الطبية: ثاني

طال ًبا  المسؤولية:  .بت بِعات تصرفاته غير المشروعةكون الشخص م 
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ه من جهته. :مانضال  وقد ورد يف الحكم على اإلنسان بتعويض الضرر الذي أصاب غير 

اِمن  ): -ملسو هيلع هللا ىلص-قوله و  ض  ه  لِك  ف  ب ل  ذ  م  ِمن ه  طِب  ق  ل  ل ي ع  مل م  ن  ت ط بَّب  و    .]صحيح: د، ك[( م 

ت يداه، وقد يترتب على فعله عقوبة ف ي ما أ تل ف  رعية شيضمن الطبيب الجاهل والمتعد 

 أو التزام بالتعويض الماد ي.كالِقصاص والتعزير، 

 ؤولية الطبية على ثالثة أركان هي:ستقوم الم

الشخص الذي يملك الحق يف مساءلة الطبيب، ومساعديه،  وهو سائل:ال: األول الركن

 كالقاضي ونحوه.

ه الذي وهو :سؤولالركن الثاين: الم  مضمونه، عن الجواب وي كلف السؤال، إليه ي وجَّ

 .ىكالمستشف جهة أو كالطبيب، فرًدا كان سواء

 انالناشئ وسببه الضرر به والمراد المسؤولية، محل وهو عنه: سؤولالركن الثالث: الم

ت فإذا .مًعا عنهما أو مساعديه، أو الطبيب فعل عن ِجد  ت األركان هذه و  ِجد  ؤولية المس و 

 الطبية.

 ؤولية المهنية أربعة أمور هي:سموجبات الم    

ا  العلمية: ولصعدم اتباع األ-1 وهي: األصول الثابتة والقواعد المتعارف عليها نظرِيًّ

 وعمِليًّا بين األطباء، والتي يجب أن ص ي ِلمَّ بها كل طبيب وقت قيامه بالعمل الطبي.

وهو: ما ليس لْلنسان فيه قصد، وهذا النوع ال إثم فيه إال أنه من موجبات  الخطأ:-2

 المسؤولية. 

 .جزئيًّا جهاًل  أو كليًّا جهاًل  كان سواء  : الجهل-3

هو  النوع وهذا قصًدا، بالمريض الضرر يوجب ما فعل   على ي قِدم أن وهو :االعتداء-4

أشد موِجب من موِجبات المسؤولية، ل وي صع ب إثباته بغير اإلقرار، إال أنه يمكن 
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االهتداء إليه بالقرائن القوية، كوقوع العداوة بين الطبيب والمريض، أو سبق التهديد من 

م للمريض.  الطبيب المتَّه 

 ؤولية الطبيب نوعين:سل مشتمت

 طلوبةالم ولية بجملة من المبادئ األخالقيةوتتعلق هذه المسؤ المسؤولية األخالقية:-1

القة الطبيب والمريض أشد حرًجا وأهمية، وهي  من  تشملجميع األفراد، غير أنها يف ع 

خطأ وتنشأ المساءلة على ال العورة والوفاء بالعقد. ستروسر لالصدق والنصيحة وحفظ ا

اء اإلخالل بواحد أو أكثر من المبادئ األخالقية، مما يؤدي إلى  رَّ الطبي األخالقي ج 

وقوع الضرر أو التسبب فيه، فيوجب هذا اإلخالل مساءلة الطبيب، وترتب آثار هذه 

 .ةالمسؤولية، إن ثبت الموجب لذلك، ولم يظهر له عذر مبيح لمخالفة المبادئ األخالقي

 تتعلقو الطب، لمهنة العملية بالنواحي يتعلق القسم وهذا الطبية المهنية: سؤوليةالم-2

ق عليها يف عربوا الطبيب بإخالل القسم هذا يف المسؤولية ف حد أو أكثر من المبادئ المتَّف 

 المهنة، بصورة تؤدي إلى وقوع الضرر على المريض أو التسبب يف ذلك.

للطبيب بمزاولة مهنة  (الدولة)ويكون اإلذن بسماح ولي األمر  األول: اإلذن العام: رطشال

ف اليوم بترخيص وزارة الصحة وإجازتها   .للطبيب بالعملالطب، وهو ما ي عر 

لرفع المسؤولية عن  طرتإذن المريض أو وليه؛ إذ ي ش :صرط الثاين: اإلذن الخاشال

ن يف حكمه، أو  الطبيب أن يكون تدخله بِناًء على إذن المريض أو وليه إذا كان قاصًرا أو م 

 كان المريض يف حال  ال يتمكن فيها من اإلذن للطبيب بمزاولة عمله.

ص الداء ويصف الدواء، أو يقوم بأن  العملية: ولصرط الثالث: اتباع األشال خ  ي ش 

يكون من ذوي المهارة يف صناعتهم، وعلى درجة  عالية  من المعرفة، وأن بالجراحة، أن 

 .يتبعها أهل الصنعة يف مهنة الطب تكون أعمالهم على وفق الرسم المعتاد، والقواعد التي
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أن يكون الباعث على عمل الطبيب هو عالج المريض  يجب العالج: دصرط الرابع: قشال

ر  غير عالج المريض؛ كأن  ورعاية مصلحته؛ فال يجوز للطبيب أن يقصد بعمله غرًضا آخ 

 يكون هدفه إجراء اكتشاف علمي دون أن ي قِصد عالج المريض.

ة بالمريض، ما دام حاِذًقا يف  مترتبةال مسؤولية  على الطبيب إذا أدى عمله إلى نتائج ضارَّ

فنه، وكان ذلك التطبيب بإذن المريض أو وليه، وكان الطبيب قاِصًدا للعالج، ولم ي ق صر 

مسؤولية جنائية على الطبيب إال إذا توفَّر يف القضية  واليهِمل يف أداء واجبه وعمله،  أو

ي، واليان هما: اركنان أساس رر  لتعد   .ض 

 الطبية ترتَّب على ذلك واحد أو أكثر من اآلثار التالية: سؤوليةأما إذا ثبت موجب الم

وش، وفق ما جا الضمان:-1 يات واأل ر  مان المالي كالد  رع اهلل تعالى من شيف  ءوهو الضَّ

ن عحال الخطأ غير المحض، كاألخطاء التي تكون  يف مقاديرها وطرق تنفيذها، وي لزم

 تقصير وإهمال وقلة احتراز.

ز، وقد  التعزير:-2 ة يقررها الحاكم، إذا ثبت نوع اعتداء أو تجاو  ر  وهو عقوبة غير مقدَّ

ا أو ماليًّا أو معنويًّا،  د من التعزير يختص بالمهنة  وهناكيكون التعزير جسديًّ نوع محدَّ

ًقا  .م مقيًَّدا، دائما ما أم مؤقًتاأ الطبية، أال وهو المنع من الممارسة، سواء أكان منًعا مطل 

 وهي صيام شهرين متتابعين؛ وذلك يف حالة القتل خطأ. الكفارة:-3

 ويختص هذا يف حاالت القتل العمد العدوان.  :قصاصال-4

 سل:تعلقة بالنمطبية أحكام : املبحث اخلامس
ه، من ب حفظ النسل من مقاصد الشريعة الكبرى، وقد سبق معنا يف فقه األسرة ما يتعلق

جهة اإليجاد واالستمرار، ومن جهة من يحفظه من العدم، وبعض ما يعلق بالطب 

كالفحص قبل الزواج، وأثر األمراض الوراثية على العقد، ونحو ذلك وهنا نستكمل أهم 

 ما بقي إن شاء اهلل.
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  :التلقيح الصناعي: أولً  
ب لها التداوي، فإ ن د  ق م مرض من أمراض البدن التي ي  ذا وجد اإلنسان له الدواء الع 

المناسب، فال بأس بذلك؛ حيث إن طلب الحصول على الولد أمر فطري يف اإلنسان، 

ومقصد من أعظم المقاصد الشرعية للنكاح، فإذا لم يمكن العالج عن طريق الدواء، فمن 

 الممكن أن يتم عن طريق التلقيح الصناعي، وبيان ذلك كما يلي:

م، وهو ينق متعددة، منها ورص ناعي لهصالتلقيح ال سطةالحمل بوا  مسالجائز ومنها المحرَّ

 داخلي وخارجي: سمينإلى ق

حيف الموضع المن وتحقنأن تؤخذ نطفة الزوج  :ورتهصو ب ل زوجته أو ر  ها ماسب من ِمه 

 معينة. وبشروط ائزة بضوابطتلقيًحا داخِليًّا، وهي ج

 التحقق من قيام الزوجية بين من أ ِخذ  منه السائل المنوي، وبين المرأة المراد تلقيحها.-1

 أن يكون ذلك برضا الزوجين.-2

اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة لمنع اختالط مني الزوج بغيره، ومنع اختالط -3

األنساب يف كل مراحل التلقيح الصناعي، بأن تتم العملية فوًرا، وأمام الزوج، مع إهدار 

ما يتبقى من الحيوانات المنوية، بعد التأكد من عملية التلقيح، وأن يتم يف مؤسسة طبية 

 راف عدد من األطباء المسلمين العدول.شحكومية، تحت إ

يجوز اللجوء لهذه الطريقة إال يف حالة  أن يوجد داع  طبي إلجراء هذه العملية، فال-4

ى أو الحاجة الشديدة، وبعد استنفاذ كافة الوسائل األخرى الممكنة  و  الضرورة الق ص 

 لعالج عدم الخصوبة.
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ِقب  أيَّ ضرر جسمي أو عقلي -5 ا من أن هذه الطريقة لن ت ع  ًدا تامًّ أن يتأكد األطباء تأكُّ

 لألم أو للجنين بعد والدته.

 نرعية، كالخلوة بين المعالج والمرأة، وأشتترتب على هذه الطريقة مخالفة  أن ال-6

 .يتقيد االنكشاف بقدر الحاجة

، والبقية محرمة؛ لما فيها من اختالط فقط وله صور كثيرة، واحدة منها جائزة وهي األولى

 األنساب:

ةزوج  أن تؤخذ نطفة من  ألولى:ا ة  ب ي ي ض  ِقيح  ع اللَّ من زوجته، ويتم التلقيح خارِجيًّا، ثم ت زر 

م من ةباإلضافشرطان رط لها تويش، وهذه الصورة جائزة يف رحم الزوجة. دَّ ق   إلى ما ت 

 :ناعي الداخليصروط التلقيح الش

ة-)نطفةر أجنبي عن الزوجين عدم تدخل أي عنص-1 ؛ منًعا الختالط رحم(-ب ي ي ض 

 األنساب. 

ن ذلك أثناء قيام الحياة الزوجية، فال يجوز إجراء العملية بعد وفاة الزوج أو يكو أن-2

، كما ال يجوز االحتفاظ بالمني وال الل المني المحفوظ يف بنوك المنيبعد الطالق من خ

 بالبويضة بعد الوفاة مطلًقا.

ى ي  أن  الثانية: ة الزوجة، ثم جر  عالتلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وب ي ي ض  ر  ز  ة  ت  ِقيح  تلك اللَّ

 يف رحم الزوجة.

ة يف رحم امرأة ي  أن  الثالثة: ِقيح  ى تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم ت زرع اللَّ جر 

 .، أو مستأجرةمتطوعة بحملها

ة امرأة أجنبية، وت زرع ي  أن  لرابعة:ا ى تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وب ي ي ض  جر 

ة يف رحم  ِقيح   .الزوجةاللَّ
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ة مأخوذة من امرأة ي   أن :سةالخام ى تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وب ي ي ض   ليستجر 

ِقيح    يف رحم زوجته. ةزوجته، ثم ت زرع اللَّ

ى تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ي  أن  :سادسةال ة يف رحم الزو ثمجر  ِقيح  جة ت زرع اللَّ

 .األخرى

ة  م  ا لذاتها، أو لما يترتب عليها من اختالط شوهذه الصور كلها محرَّ رًعا وممنوعة منًعا باتًّ

 .ذلك من المحاذير الشرعيةاألنساب، وضياع األمومة، وغير 

ة  د   بشروط:يجوز إجراء األبحاث والتجارب على األجنة المجمَّ

ع المقاصد العامة للشريعة، فال يجوز إجراء التجارب التي يراد تتفق هذه األبحاث م-1

 والفساد.العلم للشر  بها تغيير فطرة اهلل، أو استغالل

ل عن ال تق معتبرة رعيةشأن يكون المقصود من األبحاث والتجارب تحقيق مصالح -2

نِزل إلى مرتبة التحسينات، فال يصح أن يكون الغرض من إجراء  الحاجيات، وال ت 

 التجارب على األجنة استخراج مستحضرات التجميل على سبيل المثال.

ات الملقَّحة لتحقيق المصالح المبتغاة؛ بحيث يتعين -3 ي ض  عدم وجود البديل عن الب و 

 إجراء التجارب عليها.

 عدم نقل اللَّقائِح المستخدمة يف البحث العلمي إلى الرحم.-4

 حة.يموافقة الزوجين موافقة صر-5

ة، والقيام باألبحاث تحت إ-6 ط رافها للتحقق من توفر الشروشموافقة الجهات المختصَّ

 المتقدمة. 

ا: اإلجهاض:
ً
 ثاني

 .ناقص الخلق، أو ناقص المدةاإلجهاض: هو إسقاط الجنين من بطن أمه 
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ال  ، وهذاخارجيحصل بدون إرادة أو تدخل يوهو الذي  الطبيعي: ضاإلجها-1

؛ ألنه حصل من يوصف بِحِ  ة  م  ر  م ثومن ث مَّ فال يترتب عليه إ غير إرادة وال قصد،لٍّ وال ح 

عتبر    يف اإلسقاط. ارًعا، وال قصد هنش ةوال مؤاخذة؛ ألن المقاصد م 

بإكراه من  فين، أوبرضا الطر إما أن يكون الزنا حاصاًل  لدوافع أخالقية: ضإلجهاا-2

 :(االغتصاب)الرجل للمرأة 

 فال يجوز اإلجهاض مطلًقا قبل األربعين يوًما أو بعده. الطرفين: اضبر كان فإن-أ

 لغب إذا الجنين إسقاطفال يجوز  :بتصاغالوهو ما ي عرف بابغير رضا المرأة كان  إذا-ب

ز يجومن عمره  يوًما األربعين فترة يفو للخطر، أمه تتعرض لم ما الروح، نفخ مرحلة

ل منزلتها، والضرورات تبيح ؛ إسقاطه ن زَّ ألنه يمكن اعتبار مثل هذه الحالة ضرورة، أو ت 

أن استمرار الحمل قد . وذلك ، كما هو مقرر يف قواعد الشرعي زال المحظورات والضرر

ل خطرً  ك  إذا  أماحياتها. على  اتنشأ عنه أمراض جسيمة ومتاعب نفسية للمرأة، وقد ي ش 

، فال يجوز؛ ألن نفخ الروح تقع بعد من عمره يوًماان الجنين قد تجاوز األربعين ك

األربعين فأصبح نفًسا، وألنها تأخرت كثيًرا يف إجهاضه فاألربعون يوًما من لحظة 

 االغتصاب كافية لمعرفة الحمل وإجهاضه.

ر   ضاإلجها-3  أو عالِجيَّة: يَّةِض لدوافع م 

 :سمينهذه الحالة إلى ق وتنقسم

قد اإلجهاض خوًفا من مرض األم أو موتها: والدافع إلى اإلجهاض هنا  األول: سمالق

: أن تكون المرأة بحالة طبيعية لم وضابط اإلجهاض المرضييكون مرِضيًّا أو عالِجيًّا. 

 ب  توجِ  ؤ من الطبيب، بِناًء على قرائنوإنما هو تنب الخطر، ظاهريطرأ عليها شيء من م

 الخوف.
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 فهو دفع لخطر واقع بالفعل، وال سبيل إلى دفعه إال باإلجهاض، العالجي: وأما- 

 نفخ قبل ما مرحلة يف كان فإن :للجنين العمريةوالحكم يف هذه الحالة بِناًء على المرحلة 

ت عليه حيو .فيجوز اإلجهاض ،ثنتان وأربعون ليلة وهي الروح، ف   بيجفاة األم، إذا توقَّ

 قبل األربعين أو بعده. اإلجهاض

  :وابطض وهذا الحكم له

ض حياة األم للخطر، إذا لم يجهض الجنين. األول:  وجود خطر حقيقي ي عر 

ين نعدل ي إثبات الخطر بشهادة طبيب ين الثاين: ص   .متخص 

 أن تكون الخطورة مرتبطة ببقاء الجنين ببطن أمه. :الثالث

ر عالج األم بغير ت الرابع:  اإلجهاض.عذُّ

 وه الجنين أو مره أو موته: وله ثالثة أحوال:شالثاين: الخوف من ت سمالق

ت ت ضاإلجها: األولى الحالة ِجد  فإن كان ما قبل نفخ الروح:  يف الجنين: وهاتشإذا و 

 كاببارت تقي العامة الشريعة قواعد ألن بالتشوهات؛اإلجهاض إذا تأكدت إصابته  جاز

اإلبقاء ض عليه حتى يول د  لكن-ضرًراوإن كان -فإجهاض الجنين  ين،الضرر أخف

ب الضرر األخف، وهو  ًها فيه ضرر عليه وعلى أسرته وعلى مجتمعه فير يرت ك  مشوَّ

إسقاط الجنين؛ دفًعا للضرر األشد، وهو ما يتركه بقاؤه على الجنين وأسرته ومجتمعه، 

هات المرضية ل   ال ي رجى الشفاء منها. نلجنيخصوًصا إذا علمنا أن التشوُّ

 ودليل ذلك: الجنين، سقاطإن كان بعد نفخ الروح: فال يجوز إو

 .حق بغير النفس قتل عن النهي على الدالة األدلة عموم - 

 .الروح نفخ بعد اإلجهاض تحريم على العلماء إجماع -

ب ت  ان ضبمريبت أمه صالجنين إذا أ ضإجها: الثانية الحالة  بل ق فما كانإليه:  تقالهث 

ه، فال يهدر حقه يف أل األربعين جاز وبعد األربعين ال يجوز؛ لق  ل  خ  ن الجنين قد تكام 

الحياة لمجرد احتمال؛ وألن نسبة انتقال المرض إلى الجنين ضئيلة، فهي عند بعض 
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يف المئة، ويمكن تقليله بالوالدة عن طريق عملية قيصرية؛ إذ  عشرةاألطباء ال تتجاوز 

 .أغلب اإلصابات تحصل عند خروج الجنين من مخرجه الطبيعي

 هذه الحالة إلى سم، وتنقية موت الجنين أو لتحقق موتهشخ ضالحالة الثالثة: اإلجها

 : سمينق

المرأة إلخراج  يجوز شق بطنفإنه إذا ماتت المرأة الحامل ويف بطنها جنين حي: -1

 والجواز يتقيد بأمرين: ، وهذاجنينها

 غلبة الظن بحياة الجنين بعد موت أمه. األول:

 أن يكون يف مدة يرى ثقات األطباء حياته يف مثلها، لو أخرج من بطن أمه. الثاين: 

ًرا بمرمات إذا -2  نالجني إجهاض يجوز فإنه أو عدوان عليه: ضالجنين يف بطن أمه متأث 

 يف تقطيعه ودون ألمه، جراحية عملية إجراء دون إجهاضه أمكن إن ولكن الحالة، هذه يف

 .اءه يف رحم المرأة فيه ضرر عليهابقلى؛ وألن ك أ و  فذل قطًعا وإخراجه الرحم

ا: 
ً
  :حتديد جنس اجلننيثالث

التي  المقصود بتحديد جنس الجنين هو ما يقوم به اإلنسان من األعمال، واإلجراءات

 يهِدف من خاللها اختيار ذكورة الجنين أو أنوثته.

ل ة يف تحديد جنس الجنين يمكن تصنيفها إلى قسمين يف  بالنظر إلى الوسائل المستعم 

ة غير طبية، ووسائل طبية.  الجملة: وسائل عامَّ

غذائي، كالنظام ال ،تدخاًل  ستدعيتال ية، وهي التي العامة غير الطب سائلاألول: الو سمالق

ي أكثر ضتتلخص يف أنه بات معروًفا أن الوسط الحام ةوالغسول الكيميائي، وهذه الطريق

مة للحيوان المنوي األنثوي، والوسط القاعدي يناسب الحيوان المنوي الذكري،  مالء 

؛ لتهيئة الرحم بالوسط اديًّ قاع أو ايًّ ضحام امهبليًّ  الذلك تستعمل بعض النساء دشًّ 
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وما  ،إلباضةالكيمائي المناسب للجنس المرغوب فيه، وتوقيت الجماع بتحري وقت ا

قِصد  أشبه ذلك، فهذه الوسائل ال تعدو كونها أسباًبا مباحًة ال محظور فيها؛ إلدراك م 

 جائز مباح.

ى تلقيح سعى إلفهي على اختالفها تجتمع يف كونها ت الثاين: الوسائل الطبية، سمالق 

ة ي ض  الغربلة،  علىبالحيوانات المنوية الحاملة للجنس المرغوب فيه، فمنها ما يعتمد  الب و 

  ومنها ما يعتمد على الطرد المركزي، ومنها ما يعتمد على اختالف الشحنات الكهربائية.

الوراثية، إال إذا كان له ضرورة عالجية كما يف عالج األمراض فاألحوط أنه ال يجوز 

أو كان هناك حاجة الستعماله لتعديل التوازن األسري  بشرط تحقق عدد من الضوابط،

األصل يف المسلم ، وأال يكون سياسة عامةو عدم اختالط األنساب،الطبيعي، بشرط 

اهلل مد حيالتسليم بقضاء اهلل وقدره، والرضا بما يرزقه اهلل؛ من ولد ذكًرا كان أو أنثى، و

ة فيما يختاره الباري جل وعال، ولقد جاء يف القرآن الكريم ذم ك، فالِخيرتعالى على ذل

 .يم والرضا بالمولود إذا كان أنثىفعل أهل الجاهلية من عدم التسل

 
ً
 :حتديد وتنظيم النسل: ارابع
مقاصد الزواج يف الشريعة اإلسالمية اإلنجاب، والحفاظ على النوع اإلنساين، وأنه ال من 

المقصد؛ ألن إهداره يتناىف مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى يجوز إهدار هذا 

يَّات الخمس ال لحفاظ عليه والعناية به، باعتبارتكثير النسل وا ل  تي حفظ النسل أحد الك 

جوز التحكم المؤقت يف اإلنجاب، بقصد المباعدة بين ولكن يجاءت الشرائع برعايتها، 

ب ، بحسمعتبرة شرًعاينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة فترات الحمل، أو إيقافه لمدة مع

، بشرط أن ال يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون  تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض 

 .الوسيلة مشروعة، وأن ال يكون فيها عدوان على حمل  قائم

، وال يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية ال يجوزف مطلًقا هتحديدأما 

اق ذو القوة المتين، زَّ أو كان ذلك ألسباب أخرى غير  اإلمالق؛ ألن اهلل تعالى هو الرَّ
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أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره يف حاالت فردية؛ لضرر محقق،  معتبرة شرًعا.

ككون المرأة ال تلد والدة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية إلخراج الجنين، 

رعية أو صحية يقرها شرًعا، وهكذا إذا كان تأخيره ألسباب أخرى شذلك فإنه ال مانع من 

طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل يف حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه، إذا كان 

ى على حياتها منه، بتقرير من ي وث ق به من األطباء المسلمين حديد أما الدعوة إلى ت ي خش 

رًعا؛ لألسباب المتقّدم ذكرها، وأشد من شة، فال تجوز النسل أو منع الحمل بصفة عامَّ 

ق فيه األموال  ن ف  ذلك يف اإلثم إلزام الشعوب بذلك، وفرضه عليها، يف الوقت الذي ت 

ية من إنفاقه يف التنم الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير، بداًل 

 .االقتصادية والتعمير، وحاجات الشعوب

ا:  
ً
 :عمليات تغيري وتصحيح اجلنسخامس

د به العملية التي يتم خاللها تحويل المرء من  لمجرد الرغبة:س الجن تغيير-1 وي قص 

 أو زيادتها، أو األعضاء بعض بإنقاص ،كاماًل  الذكورة إلى األنوثة أو العكس تحوياًل 

م  من أشد الوهذه العملية  عالج. أو بجراحة أعضائه بنية تغيير لكونها  ؛رًعاش اتمحرَّ

 للنصوص القطعية، ومبادئ اإلسالم. مخالفة

ن ث ى الكاذبة:اليف حاس حيح أو تثبيت الجنصت-2 جراحي اإلجراء ال بها دوي ق ص ت الخ 

رة وحقيقة الجنس، كما تدل الذي يتم لعالج االختالف بين األعضاء الجنسية الظاه

ة؛ أي: أنه قد يكون أنثى يف الحقيقة، لكن ظاهره ذكر، أو برئل الطبية المعتعليها الدال

ن الهدف من إجراء هذه الجراحة هو إرجاع الشيء إلى ؛ ألوهي عملية جائزة .سالعك

وهذا الهدف مشروع، وليس من تغيير  أصله، وحالته الطبيعية من حيث الذكورة واألنوثة،

 الملعون فاعله. خلق اهلل تعالى
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ِدي الج لغير سبةبالنس تحديد الجن-3 حدَّ هذا المراد بو :سهموكيفية تحديد جن نسم 

ن ث ى  النوع: ما ال يمكن تحديد جنسه بسبب اجتماع عالمات الذكورة واألنوثة، وهو الخ 

  الحقيقية عند األطباء.

 وفق عدة معايير منها: سهويتم تحديد جن

 .(الكروموسومات)الصبغيات -

ة الداخلية، كالمبيض والرحم يف األنثى والبروستاتا والحبل المنوي الجنسي األعضاء -

ر. ك   يف الذَّ

 الميول النفسية. -

ا:
ً
رِي سادس

ْ
ذ
ُ
ق الع

ْ
ت
َّ
 :حكم عمليات الر

ارة لها أهمية عظيمة يف المجتمعات المسلمة؛ ألن وجودها يدل على عفة المرأة،  الب ك 

 رد فعل عند الزوج، وأهل هذه المرأة،وفسادها يجر عليها الظنون، وربما ترتب عليها 

 وربما أدى ذلك إلى وقوع الضرر والطالق.

 

تق-1  تمالها ش؛ الفيحرم جريمتها على للتغطية بالزنا المشهورة الزانية ب كارة ِغشاء ر 

تكابها، واشتمالها على أبرزها: فتح باب الفاحشة، والعون على ار على مفاسد عدة،

ص وهذه مفاسد منهي عنها بنصو كشف العورة بدون مبرر رعي.و الغش يف الِعرض،

 ، وال تحقق لها أي مصلحة.حة يف الشرعيصر

ر أمرها؛ لتشجيعها على التوبة-2 تق ب كارة الزانية التي زنت مرة واحدة أو لم ي شت ه  حرم ي ر 

 كذلك.

تق-3  لوجود بعض  كذلك ال تجوز؛ الزوج مع لالستمتاع المتزوجة ب كارة ِغشاء ر 

رار تؤدي إلى اإلضو أن هذه الجراحة غير مأمونة النتائج،المفاسد التي تقتضي المنع منها 

وكل ذلك منهي عنه  ،بالميكروبات الضارةبالزوجة، وقد تؤدي إلى تلوث هذا المكان 
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 منها: كشف على مفاسد،بل يشتمل  عدم تحقيق أي مصلحة يف هذا األمر،ومنها  رًعا؛ش

أن هذه الحالة يترتب عليها إتالف المال يف غير ومنها  العورة بدون ضرورة أو حاجة.

 .وهو إسراف وتبذير يأباه الشرع وجهه،

تق-4 ِعيبة ب كارة ِغشاء ر  لِقيًّا الم   الزمانالمكان و وهذه تختلف باختالف .العيب لعالج خ 

قدح يف يو التفصيل: يجوز يف البيئة التي تهتم بغشاء البكارة وتبني عليه النكاح، واألقرب

عرضها وهي بريئة، وإزالة العيب الخلقي ورده إلى الخلقة السوية ال  يف موتته عفتها،

 الهتم بغشاء البكارة فال داعي إلجراء هذه العملية؛ ألنه كانت يف بلد ال يحرج فيها. وإن 

  من جراء العملية عندها أرجح فتمنع. المفاسدذ، ومنها حينئمصلحة 

تق-5  ائز،ج اب للستر عليهااغتص أو كقفزة حادث يف بكارتها زالت من ب كارة ِغشاء ر 

ق د و تق غشاء البكارة يف مثل هذه الحاالت يساعد على العفة والطهارة، وي زيل الع  إجراء ر 

ِقيها من سوء الظن يف الحال  عن الفتاة، وهذا فيه تفريج للكرب عن  واالستقبال،وي 

 المسلمين.

 وهي:لجواز ال بد من مراعاتها لضوابط هناك  

و   التأكد-1 ل  ب ة من الحمل، قبل إجراء جراحة الرتق، من خ  جود فإذا تبين و الفتاة المغت ص 

تق م  ر  ر  م  إسقاطه، وح  ر  ِغشاء البكارة؛ لعدم تحقيق أي مصلحة للفتاة يف هذه  حمل ح 

 الحالة.

 ة.برالشرعية المعت لقرائنالتأكد من ثبوت واقعة االغتصاب با-2

ق الغشاء؛ -3  سرعة المبادرة إلى توقيع الكشف الطبي على الفتاة، فور وقوع حادث تمزُّ

ق، وتحديد الخطوات التي ينبغي اتباعها طب   ك الحادث وإثبات ذل يًّا،لمعرفة سبب التمزُّ

 يف وثيقة.
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 لعمليةر لشأن يكون المبا راعاةر للحالة، مع مشأن يتولى الِجراحة الفريق الطبي المبا-4

 إجراؤها يف المستشفيات العامة.طبيبة إال للضرورة، أو أن يتم 

 : أحكام مستجدة متفرقة:املبحث السادس
ة: أولً 

َّ
 :اجلراحة التجميِلي

م أو وظيفة أعضاء الجس إجراء طبي جراحي يستهِدف تحسين مظهر الجراحة التجميِليَّة:

 .الظاهرة

متعددة ودوافع متباينة، ويختلف حكمها الفقهي بحسب أنواعها ودوافعها،  وهي أنواع

 :وفيما يلي تفصيل ذلك

جراحة أن الهدف من إجرائها والضابط العام لهذه ال :سينِيَّةالجراحة التجميِليَّة التح-1

ب ًعا؛ أي: أن المعتبر يف هذا النوع مراعاة  تحسين وتجميل المظهر الخارجي، ثم الوظيفة ت 

ق أعضاء الجسم الخارجية، ويأتي تحسين الوظيفة كمقصود ثان  بالنسبة  الشكل، وتناس 

بالوسائل الطبية، وجراحات تجميل أمثلة هذا النوع زراعة وإزالة الشعر  منللمظهر، و

ة، وجراحات تحسين القوام، وشد  ف  أعضاء الوجه، كالعين، واألنف، واألذن، والشَّ

 البطن، والوجه، وحقن بعض المواد.

ب ًعا لدوافعه:  وهذا النوع يختلف حكمه ت 

ل قي أو طارئ غير معتاد؛-أ  ه خ  بحيث يكون مظهر  العضو  إن كان الدافع منه عالج تشوُّ

ه حصول  تَّب على التشوُّ ر  ًها بشكل غير معهود، ويثير المالحظة واالستغراب، أو ت  مشوَّ

ج هذا لعال األلم أو التأثير على وظيفة العضو، كضعف اإلبصار أو السمع، فإن الجراحة

ه جائزة   .مة للجراحة التجميِليَّةمع التزام الشروط العا)رًعا شالتشوُّ
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 ؛د الشباب والظهور بمظهر معينوتجدي كان الدافع من الجراحة تحسين المظهر، إن-ب

وز ة، فهو غير مشروع، وال يجدون وجود دوافع طبية تستلزم فعل الجراح آلخرينتقليًدا ل

 .فعله

وضابط هذا النوع من الجراحة أن الهدف من إجرائها  الجراحة التجميِليَّة التقويِميَّة: -2

ابتداًء؛ أي: أن الهدف الرئيس من هذا النوع تصحيح الخلل الوظيفي يف تحسين الوظيفة 

أحد األعضاء، ويأتي بعد ذلك مراعاة الشكل وتناسق الجسم وأعضائه، وهذا النوع من 

أشهر مجاالت الجراحة التجميِليَّة، وهو أسبق يف الظهور من الجراحة التجميِليَّة 

التجميِليَّة؛ حيث نشأت لتصحيح التشوهات التحسينِيَّة، بل هو أساس نشأة الجراحة 

روق، الناشئة من الحروق واإلصابات الطارئة، ومن أمثلة هذا النوع جراحات الح

رِيَّة جموالجراحة ال  ، وجراحة اليد.(الميكروسكوبية)ه 

ِقيَّة والطارئة، ويدل على  الجواز؛وحكمها  ل  لما فيها من إصالح العيوب والتشوهات الخ 

ر، وال أدلة مشروعية التداوي والجراحة وقواعد إزالة الحرج ورفع الضر جوازها عموم

دُّ من التغيير ا ع  م لخلق اهلل تعالى، إال أنه ي شترط لجوازها الشروط العامة للجراحة مل  ت  رَّ ح 

 التجميِليَّة.

وهذا النوع من الجراحة يتبع أحد النوعين  :نسمتعلقة بالجالجراحة التجميِليَّة ال-3

دُّ تقويمً  ، إال أنه االسابقين، فهو من ناحية استهدافه لتحسين وظائف األعضاء الجنسية ي ع 

دُّ تحسينِيًّا، وإن كان يبدو أقرب إلى  بالنظر لعنايته بالمظهر الخارجي لهذه األعضاء ي ع 

ة لالتقويمية؛ ألن العناية بالوظيفة يف هذا النوع أهم من العناية بالمظهر، ومن أمث الجراحة

هذا النوع جراحات تغيير وتصحيح الجنس، وجراحات تجميل األعضاء الجنسية 

ِري. ذ  تق الع   للرجل والمرأة، وعملية الرَّ

م يف الجراحة التحسينِيَّة، فإن كانت الجراحة لعالج و دَّ ق  ينطبق على هذا النوع ما ت 

هات التي تسبب األلم ويخ يخشى منها الضرر أو تؤثر على القيا يفة الجنسية م بالوظالتشوُّ
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م، وإن كانت الجراحة لمجرد تحسين مظهر األعضاء الجنسية فإنها  جاز عالجها لما تقدَّ

ة  م  ر  ة؛ لما فيها من تغيير خلق اهلل، ولما قد يترتَّب عليها من ضرر؛ وألن األصل ح  م  محرَّ

 كشف هذه األعضاء وعدم إظهارها إال بين الزوجين.

م لخلق اهلل يتحقق ن ال أ  -1  يكون يف الجراحة تغيير لخلق اهلل تعالى، والتغيير المحرَّ

الجراحة لعضو يف مظهر معهود، وهذا يتناول تغيير الجسم أو بعض أعضائه  إجراءب

ر أو التعذيب. وال يدخل  يف التغيير الم ن أو التَّن كُّ س  ِم الجراحة  لعلطلب زيادة الح  الج حرَّ

دُّ ِخل قًة غير معهودة. ل قية مما ي ع  هات الطارئة أو الخ  وُّ  األمراض والعاهات والتَّش 

 أو نفسي. يالجراحة ضرر ِحس يترتَّب على عدم إجراء أن-2

ظهار  يكون يف الجراحة ِغش  أو تدليس  بإظهار الشخص بخالف واقعه؛ كإالأن -3

 ذلك.الكبيرِة صغيرًة ونحو 

بُّه ا  يكون المقصود منالأن -4  اق، سواًء ملإجراء الجراحة التَّش  سَّ م بالكفار أو الف  رَّ ح 

بُّه  بعموم الكفار وا انأك اق أم كان بشخص معينالتَّش  سَّ  .لف 

 بُّه الرجال بالنساء أو العكس. يكون يف الجراحة ت ش  أن ال-5

لضرورة أو حاجة ه من العورات إال ال تستلزم الجراحة كشف ما أمر اهلل بسترن أ  -6

 برة.معت

يوذلك إ م؛ال يكون يف الجراحة إسراف محرَّ ن أ-7  ة عاليةذا أجريت الجراحة بتكلفة ماد 

 معتبرة.بالنسبة لمن أ جريت له دون حاجة 

ال يترتَّب على الجراحة ضرر أو تشويه أشد من الضرر أو التشويه المراد عالجه ن  أ-8

 أو إزالته.

 داماستخ ويحرمتكون المواد المستخدمة يف الترقيع والحقن ونحوهما طاهرًة، أن -9

 مادة نجسة إال للضرورة.
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ورفع الحرج، ر للجراحة الطبية وقواعد دفع الضر وي ضاف إلى ذلك الشروط العامة

 الموازنة بين المصالح والمفاسد.وقواعد 

  
ً
 :البصمة الوراثية :اثاني

ِويَّةالبِنية هي  ل جزء أو اإلنسان الوراثية عن طريق تحلي الجينية التفصيلية التي تدل على ه 

 . يا جسمهخال من خلية أي نواة يفالمتمركز ( DNA)أجزاء من حمض 

ون يف المجال الطبي وخبراء البصمات أنه يمكن استخدام البصمات  يرى المخت صُّ

لِ الوراثية يف  ا إلى مجال ين ين رئيسين هما:مجاالت كثيرة، ترجع يف مجم   ه 

ِويَّة المجرمين يف  المجال الجنائي:-1 وهو مجال واسع يدخل ضمنه: الكشف عن ه 

حالة ارتكاب جناية قتل، أو اعتداء، أو اغتصاب، ويف حاالت االختطاف بأنواعها، ويف 

 حالة انتحال شخصيات اآلخرين، ونحو ذلك. 

ة لشخص، أو نفيها  :سبالنمجال -2 ة أِو األ ب وَّ وذلك يف حالة الحاجة إلى إثبات الب ن وَّ

، أو زناعنه، ويف حالة اتهام المرأة   .بالحمل من وطِء شبهة 

يجوز استخدام البصمة الوراثية يف الوصول إلى معرفة الجاين، واالستدالل بها كقرينة من 

ة لألدل، وإيقاع العقوبات المشروعة عليهم على اكتشاف المجرِِمين، المعينةالقرائن 

 ودالحد ولكنالشرعية الكثيرة من الكتاب والسنة على جواز األخذ بالقرائن، 

ة أو احتمال، والشبهة يف البصمة الوراثية ظاهرة يف إثبات ي درآن بأدنى شبهوالِقصاص، 

ن يَّة  ِويَّة صاحب األثر، لكنها ظ  ثب ت بيقين ه  ِويَّة صاحب البصمة، فإن البصمة الوراثية ت  ه 

ًرا يف  د  عند تعدد أصحاب البصمات على الشيء الواحد، أو وجود صاحب البصمة ق 

ل ةمكان الجريمة قبل أو بعد وقوعها، أو غي ، فإذا دلت على ر ذلك من أوجه الظن المحت م 
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اليقين الذي ال شبهة فيه أخذ بها مطلًقا حتى يف الحدود والقصاص، وإذا وجدت شبهة 

 سقط العمل بها فيهما.

 ة:التاليت اليف الحا سبمة الوراثية يف مجال إثبات النصعتماد على الباليجوز ا

حاالت التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء -1

أكان التنازع على مجهول النسب، بسبب انتفاء األدلة أو تساويها، أم كان بسبب االشتراك 

 يف وطء الشبهة ونحوه.

ا، وكذا وهحاالت االشتباه يف المواليد يف المستشفيات، ومراكز رعاية األطفال ونح-2

 االشتباه يف أطفال األنابيب.

حاالت ضياع األطفال واختالطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، -3

ِويَّتها، أو بقصد التحقق من  وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على ه 

ِويَّات أسرى الحروب والمفقودين  .ه 

في نسب ثابت، ويجب على الجهات المختصة وال يجوز استخدام البصمة الوراثية يف ن

ًنا ألن يف ذلك المنع حمايًة ألعراض منعه، وفرض العقوبات الزاجرة؛  و  ص  الناس، و 

ان يف نفي النسب بمقت ع  ى ضألنسابهم. كما ال يجوز االكتفاء بالبصمة الوراثية عن الل 

ان ح نتائجها الدالة على انتفاء النسب بين الزوج والمولود على فراشه؛ ع  كم وذلك ألن الل 

رعي ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع، وله صفة تعبُِّديَّة يف إقامته، فال يجوز إلغاؤه، ش

قة والصحة يف نظر وإحالل غيره محله، أو قياس أي وسيلة عليه، مهما بلغت من الد

 .الشهادةأو ر، اإلقراال ينزع عنه إال بالفراش، و. واألصل يف ذلك المختصين به

ق ححفظ النسب من مقاصد الشريعة الكبرى لما يترتب عليها يف الدنيا من أحكام كو

وسقوط بعض  ،اإلرثووالنفقة، والوالية على القاصر، والحضانة للطفل،  ،الرضاع

 بر، وبه والتعارف المحارم، نكاححرمة ولقيام الشبهة كالسرقة والقذف،  الحدود
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، وهذه أحكام عامة لكل مسلم، مال القرابة ووجوب الدية يفوصلة األرحام،  الوالدين،

 ائ ائ ى ى ې يئېوأما اآلخرة فتنتهي بمجرد النفخ يف الصور؛ لقوله تعالى: 

 [. 101]المؤمنون: وئىئ وئ ەئ ەئ

 
ً
 :اهلندسة الوراثيةا: ثالث

التعامل مع المادة الوراثية باستخالص معلومات عنها أو التغيير الوراثية:  سةالمراد بالهند

 .فيها

ت طبية تطبيقاولها  جائز إذا لم يترتب عليه أضرار ومفاسد.الجيني العالج يف األصل و

 ، أهمها:كثيرة

د به نقل جزء من الحمض النووي، أو نقل جين سليم، أو إحالل جين سليم مح  ي ق ص 

حّل جين مريض إلى الخلية المريضة إلعادة الوظيفة التي يقوم ب ها ها هذا الجين إلى عملم 

  المطلوب منها.

 وأحكامه كاآلتي:

جه، أو االستفادة من علم الهندسة الوراثية يف الوقاية من المرض، أو عال يجوز-1

 يترتب على ذلك ضرر أكبر. الن تخفيف ضرره، بشرط أ

ة، يرلوراثية ووسائله يف األغراض الشيجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة ا ال-2  ر 

م حكل ما يويف   رًعا. شر 

يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله للعبث بشخصية  ال-3

ى تحسين بدعو (الجيناتالموروثات )اإلنسان، ومسئوليته الفردية، أو للتدخل يف بنية 

 الساللة البشرية.
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يجوز إجراء أي بحث، أو القيام بأية معالجة، أو تشخيص يتعلق بموروثات إنسان   ال- 4

ما، إال بعد إجراء تقويم دقيق وسابق لألخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه األنشطة، 

ج، الكاملة للنتائى السرية رًعا، مع الحفاظ علشوبعد الحصول على الموافقة المقبولة 

اء القاضية باحترام حقوق اإلنسان وكرامته.ورعاية أحكام الشريع رَّ  ة اإلسالمية الغ 

استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله يف حقل الزراعة وتربية  يجوز-5 

ولو على المدى -لمنع حدوث أي ضرر ريطة األخذ بكل االحتياطات شالحيوان، 

 .باإلنسان، أو بالحيوان، أو بالبيئة-البعيد

منزوعة  ةتوليد كائن حي أو أكثر، إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى ب ي ي ض  يقصد به هنا 

ب ة يف مرحلة تسبق تماي ز األنسجة واألعضاءالنواة، وإما بتشطير  ة مخصَّ  .ب ي ي ض 

ة، وفيما يلي إل د   هر أنواعه: شارة ألشالستنساخ أنواع متعد 

صبغيًّا  46نقل نواة خلية جسدية تحتوي على  نوع األول: االستنساخ الجسدي:ال

ة منزوعة النواة؛ ليت (كروموسوًما) جديدة المحيط بالنواة ال (السيتوبالزم)ولى إلى ب ي ي ض 

ار الجنين الذي يكون بعد والدته  ر  ِمن أ ط و  ر  إلى ط و  ثَّها على االنقسام والتنامي من ط و  ح 

بقة لصاحب تلك الخلية الجسمية من الناحية المظهرية والشكلية، وهذه صورة مطا

ت من أنثى كان المولود أنثى.  ت من ذكر كان المولود ذكًرا، وإن أ ِخذ   الخلية إن أ ِخذ 

  أو الجنيني وتكثير النطفة وتوأمة األجنة: سيالجن ستنساخالالنوع الثاين: ا

ة خاليا فصل على العمل هوو ة ب ي ي ض  وي، بعد انقسامها إلى أربع خاليا؛ من بحيوان ملقَّح 

لتصبح كل خلية منها صالحة لالنقسام أيًضا بعد تهيئة ظروف نموها وانقسامها، ثم زرع 

ظ به إلى وقت اللزوم.  اإحدى الخالي ت ف  ِحم األم، وتبريد الباقي؛ لي ح   يف ر 



 614الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 ثالًثا: الهندسة الوراثية:/فقه الطب

 

أو بأي طريقة  ،المذكورتينالبشري بطريقتيه االستنساخ  يحرم :االستنساخ البشري-1

 على حرية البحث حجرياإلسالم ال و .تحريًما قاطًعا أخرى تؤد ي إلى التكاثر البشري

 وأن يحافظ على الدين والنفس البشرية،اإليمان واألخالق وخدمة ولكنه يقيده ب، العلمي

 تيالإحدى هذه الضروريات فساد للبشرية  يفألن االختالل ووالنسل والعقل والمال؛ 

خلقها اهلل تعالى، فاالستنساخ البشرى غير جائز شرًعا، ولكن يمكن أن يتوجه هذا العلم 

إلى استنساخ بعض أعضاء الجسم، مثل الكبد والكلى لحاجة بعض األفراد إليها وإنقاذ 

ة حاج يفولسنا  ع،للشرحياتهم من الهالك، أما استنساخ اإلنسان الكامل فهذا مخالف 

 إليه. 

 بشروط:األصل الحرمة، ويجوز  يف غير البشر: االستنساخ-2

 أن يكون يف ذلك مصلحة حقيقية للبشر، ال مجرد مصلحة متوهمة لبعض الناس. األول:

–أال يكون هناك مفسدة أو مضرة أكبر من هذه المصلحة، فقد ثبت للناس اآلن  الثاين:

 وانطلقت نفعها، من أكبر إثمها بالوراثة المعالجة النباتات أن-خاصة العلم وألهل

، وينادون إلى العودة إلى كل شيء طبيعي، وذلك العالم أرجاء يف منها التحذير صيحات

يف األرض من كل شيء موزون، أن اهلل جل وعال وزن الخلق وقدره قديًرا دقيًقا، وأنبت 

 مضًرا بهذا الوزن. واالستنساخ يلحق خلاًل 

أال يكون يف ذلك إيذاء أو إضرار بالحيوان ذاته. ولو على المدى الطويل، فإن  الث:الث

 اإلسالم. إيذاء هذه المخلوقات حرام يف دين
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ً
 :نقل وزراعة األعضاءا: رابع

النقل الذاتي هو نقل عضو أو نسيج من موضع إلى آخر يف الشخص ذاته، مثال: ترقيع 

ر يف  الجلد وإصالح األنف واألذن، وعمِليَّات نقل األوتار والعضالت من مكان إلى آخ 

  الجسم نفسه.

 وهذا جائز، بشروط قواعد الضرر، والشروط العامة ي العمليات الجراحية.

 ذلك: لاصيو المنقول، وفيما يلي تفضيختلف الحكم الفقهي باختالف الع

ة كالدم والجلد ونخاع العظم  اءضاألع نقل-1 د  هذا النوع  وحكم ونحوها:المتجد 

 .الجواز

يجوز باإلجماع؛ ألنه  وهذا النوع ال تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد: وضع نقل-2

 .قتل  للنفس

نقل عضو من الحي يترتب على نقله تعطُّل وظيفته األساسية يف الحياة، وإن لم تتوقف -3

نِيَّت ِي العين كلتيهما سالمة أصل الحياة ر  كن لو فال يجوز، ول وكالكليتين ،عليه كنقل ق 

 كان النقل لواحدة، ويعيش بأخرى فجائز.

ن قف :سليةالتنا اءضنقل األع-4 ي ة والِمب ي  األعضاء التي ت   ض،ل الصفات الوراثية كالِخص 

ن ِقلها واألعضاء التي ،حفًظا لألنساب، وحمايًة لها من االختالط يحرم نقلها،  جوزت ال ت 

 للضرورة الشرعية.

ع ضرًرا -1 بحياته العادية؛ ألن القاعدة الشرعية أن  خلُّ يأن ال يضر أخذ العضو من المتبر 

 منه؛ وألن التبرع حينئذ يكون من قبيل إلقاء بالنفس بأشدالضرر ال ي زال بضرر مثله وال 

ةإلى التهل    رًعا.شز وهو أمر غير جائ ك 
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 أن يكون إعطاء العضو طوًعا من المتبرع دون إكراه.-2

 أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطب يَّة الوحيدة الممكنة لمعالجة المضطر.-3

ًقا يف العادة أو غالًِبا. -4  أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محقَّ

؛ فال يجوز إخضاع أعضاء التبرع ال البيع يقأن يكون الحصول على األعضاء عن طر-5

 اإلنسان للبيع.

  معناىفتال يف ،ال إلتالفه أو العبث به ،نتفاع بهلالوهذا جائز لكل األعضاء؛ ألنه يؤخذ 

 ألن الحي أولى من الميت. كرامته؛

ن يراه موًتا، أو تحقُّق موت المأخوذ منه العضو، إما بالموت الطبيعي-1  .الدماغي عند م 

يأذن الشخص بأخذ أعضائه قبل موته أو يأذن أولياؤه بعد موته، أو يأذن ولي أمر  أن-2

ن  ال ورثة له. ِويَّة وم   المسلمين بالنسبة لمجهولي اله 

 التحقُّق من نجاح عملية الزراعة وعدم تضرر المستقبِل للعضو.-3

 الوحيدة لشفاء المريض.أن تكون زراعة العضو الوسيلة -4

 الحرص على حفظ كرامة الميت وعدم تشويهه عند أخذ عضوه.-5

نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب  يجوز قتل المحكوم عليه باإلعدام عن طريق

م ويتم تخديره كلًيا، ث ،دخل غرفة العمليات كأي مريضذلك بأن ي  و والرئتين؛ والكبد

طريقة اإلعدام ليست توقيفية، فكل  وذلك أن تؤخذ منه األعضاء من دون ألم وال تعذيب؛

 والواجب هو إزهاقفإنها جائزة،  معتبرة طريقة يتم بها القتل وفيها إحسان، أو مصلحة

 روح الجاين من دون تمثيل أو تعذيب.
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مع تطور الطب، وكثرة المرضى وهذا الجواز تؤيده مقاصد الشريعة، ويتناسب 

 المحتاجين إلى مثل هذه األعضاء، وفيه إيثار وأخوة، وإنقاذ لنفس معصومة. 

ا: 
ً
 :بشريةإنشاء البنوك الطبية الخامس

عات، أو من أمهات يعطِين   بنك الحليب: مركز مخصص لجمع الحليب من أمهات متبر 

نَّ مقابل ثمن مع ومن ث مَّ تبيع هذه البنوك الحليب المجموع لألمهات اللواتي  ،نيحليب ه 

 .يرغبن يف إرضاعه ألطفالهن

 لحمة كل حمة النَّسب الرضاعة  فيعتبر اإلسالم وأما  تجربة قامت بها األمم الغربية،وهي 

 اوقد نظم اإلسالم أمر الرضاع تنظيمً من النَّسب بإجماع المسلمين،  يحرمبه ما  يحرم

ومن مقاصد الشريعة الكلية يقوم على العدالة والمصلحة التي ال يوجد فيها مضرة، 

منع ؛ وبناء عليه ييب مؤدية إلى االختالط أو الريبةالمحافظة على النَّسب، وبنوك الحل

ضاع منها، ويحرم حليب األمهات يف العالم اإلسالميإنشاء بنوك   .الرَّ

أماكن خاصة يتم فيها حفظ الحيوانات المنوية الخاصة بالرجل، ثم : هي بنوك المني

اللجوء للبنك عند الحاجة للحصول على الحيوانات المنوية الستخدامها يف التلقيح 

 .الصناعي

ت صرنوعان: حسابات  المني وللحسابات يف بنوك النتفاع ا خاصة يفتحها عميل واحد وي ق 

ها منهم، رائشبات عامة يتم تمويلها من ن ط ف المتبرعين أو بما فيها من ن ط ف عليه، وحسا

 .ويقوم البنك بعد خلطها ببيعها لمن يرغب من النساء أو الرجال

 ولذلك حالتان: ستخدامه،واالمني  دوافع حفظ سبائها حشيختلف حكم إن

 لمن هاوبيع النُّط ف خلط فيه يتم التي العامة الحسابات يف المني حفظ :األولى الحالة

ة الحالة وهذه يرغب، م  م وقد األنساب، اختالط من عليها يترتب لما باإلجماع محرَّ  تقدَّ
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دخول عنصر أجنبي غير  يحرممن أعظم المقاصد الشرعية، كما تقدم أنه  لنَّسبا حفظ أن

ة -نطفة )جين يف التلقيح الصناعي الخارجي الزو ِحم–ب ي ي ض   ساب. ؛ منًعا الختالط األن(ر 

األصل أنه ف يف الحسابات الخاصة الستخدامه لتلقيح الزوجة، المنيحفظ  الثانية:الحالة 

 محرم ويباح بشروط:

 إجراء التلقيح الصناعي بين الزوجين. المنيأن يكون الغرض الطبي من إنشاء بنوك -1

 به أثناء قيام الزوجية الصحيحة.وحفظه وتلقيح الزوجة  المنيأن يتم أخذ -2

ًة؛ بحيث تؤخذ  المنيأن يكون حفظ -3 ق م صاحب النُّط ف خاصَّ يف البنوك؛ لمعالجة ع 

 راء أو تبرع.شمنه النُّط ف دون 

ِجدت وسيلة  المنيأن يكون حفظ -4 يف البنوك هو الوسيلة الوحيدة لْلنجاب، فإذا و 

.يالمني لم أخرى غير الحفظ يف بنوك   جز 

 ن الزوج وعلمه.قيحه بعد ذلك بإذوتخزينه يف البنك وتل المنيأن يكون أخذ -5

 المني يف البنوك على صحة الجنين.التحقق من عدم تأثير حفظ -6

ة فور انتهاء ا-7 د   يتم لغرض من تجميدها؛ وذلك لئ الالتخلص من النُّط ف المجمَّ

ًما.  استخدامها استخداًما محرَّ

المحفوظ لصاحبه عن طريق الفحوصات الدقيقة، كفحص  المنيالتحقق من نسبة -8

 (.(DNAبالبصمة الوراثية  المني

 .(بشرية وإلكترونية)ًة حماية البنك أثناء حفظ النُّط ف حمايًة مشدد-9

 أن يكون القائمون على هذه البنوك من أهل العدالة واألمانة والخبرة. -10

 .راف الدولة بشكل رسميشأن تكون بنوك النُّط ف تحت إ-11

 فشلت إذا خاصة الصناعي، التلقيح عملية تسهيل البنوك هذه إنشاء دوافع أهم من

ات تنشيط إعادة إن إذ السابقة؛ المحاوالت دُّ  المرأة من وشفطها الب ي ي ض  ًفا ي ع  كل   متِعًباو م 
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ات حفظ يتم لذا للمرأة؛ الزائدة عن الحاجة لحين استخدامها يف إعادة  لمل قَّحةا الب ي ي ض 

جواز؛ وحكمها العملية التلقيح الصناعي، أو يف إجراء التجارب عليها يف بعض األحيان. 

لدورها يف إنجاح عملية التلقيح الصناعي، إال أن ذلك مشروط بعدد  من الشروط 

أما  لمني.اوالضوابط التي تكلف حفظ األنساب كما تقدم يف ضوابط إنشاء بنوك 

نة يف إجراء التجارب والدراسات  ات الفائضة المخزَّ ألن  فجائز كذلك؛استخدام الب ي ي ض 

ع دُّ  ات ت  ة لها؛ ولما يترتب على هذه التجارب من اميتة حكمً  هذه الب ي ي ض  رم  ، فال ح 

ات الفائضة عن الحاجة. ح على مفسدة استخدام هذه الب ي ي ض   المصالح الكبرى التي ت رجَّ

يف إنشاء بنوك الدم حفظ ألنفس كثيرة ممن ؛ ألن بنوك الدم شاء خالف يف جواز إنال

 .الحاالت الطارئة اصًة يفحتاجون إلى الدم، خي

إلنشاء هذه البنوك الستخدام  تدعو؛ وذلك الحاجة إنشاء بنوك الجلود والعظاميجوز 

الجلود والعظام يف الترقيع الجلدي لعالج الحروق واإلصابات الطارئة؛ حيث ت ؤخذ من 

 يف ظروف واشتراطات علمية خاصة. فظ يف هذه البنوكحت يثوح غالًبا،موات األ

 ويشترط لجوازها ما اشترط يف نقل أعضاء األموات.

ا: 
ً
  :هدايا الشركات العاملة يف اجملال الطبيسادس

 ملينالعا األفراد أو للمؤسسات الهدايا تقدم حين األدوية ركاتش لدى كثيرة دوافع هناك

 الدوافع ما يلي:هذه  وأهم الطبي، المجال يف

 ور أهمها:فيه صو :ركاتشلمنتجات ال سويقالت-1
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سويقه، ت الطبيب لمرضاه هذا الدواء الذي اتفق مع الشركة على باألولى: أن يكت الصورة

منه لحاجته، وهذا ال يجوز؛ ألنه خيانة من الطبيب لألمانة  رغم أن غيره أنجع منه، أو أولى

 التي أ وكِل ت إليه.

ويقه، سأن يكتب الطبيب لمرضاه هذا الدواء الذي اتفق مع الشركة على ت الثانية: الصورة

م كذلك؛ ألن فيه إضراًرا بالمريض، التكلفة المادية، وهذا  رخص منه يفمع أن غيره أ محرَّ

 .األدوية ونحوها على حساب المريضركة ش صالحومراعاة لم

ة أخرى أن ال يصرف إال العالجات التابعة للشركة رغم وجود أدوي الثالثة: الصورة

الصورة؛ ألن قبولها يجعل ال يجوز أخذ الهدية يف هذه : فمساوية يف السعر والكفاءة

الطبيب بمثابة السمسار لشركات األدوية، وهو يف الحقيقة وكيل عن المريض، يعمل لما 

ظِنَّة الميل إلى مصلحة الشركة أكثر من  تغالهثم إن اش فيه مصلحته فقط. بالسمرة م 

ظِنَّة الشيء ت ع ط ى حكمه.   مصلحة المريض، وم 

 :ورتانوفيه ص :سسةؤركة لدى تلك المشأمور ال سهيلت-2

ب ل الشركة العاملة يف األولى: الصورة
ب اعها من قِ  التغاضي عن بعض الشروط الواجب ات 

ونحوها، فإن كانت هذه الشروط موضوعة من أجل المجال الطبي، كشروط السالمة 

المسؤولة، فال يجوز بذل الهدايا وال أخذها؛  اتالمصلحة، وجرى إقرارها من قبل الجه

ةألنها يف هذه ال م   .حالة تدخل يف الرشوة المحرَّ

ط بعض المؤسسات الطبية، أو بعض األطباء ونحوهم على ترأن ت ش الثانية: الصورة

بعض الهدايا بصور شتى؛ حتى تحصل هذه العاملة يف المجال الطبي دفع الشركات 

وع الذي تستحقه، إما بإمضاء العقود، أو الحصول على الشركات على حقها المشر

ألنها رشوة، وهي أخذ مال   بها؛أخذها وال طليحل الية، وهذه الهدايا ال مستحقاتها الم

 .الناس بالباطل ألموال بغير حق، فتكون أكاًل 

  خدمة البحث العلمي:-4
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المجال وذلك عن طريق دعم األبحاث العلمية، ورعاية المؤتمرات المتخصصة يف 

الطبي دون استغالل تجاري أو دعاية ألي من منتجات الشركة: وال بأس بأخذ الدعم 

من الشركات العاملة يف المجال الطبي لهذا الغرض؛ ألن األصل الِحّل،  اآلتيةوالهدايا 

 بل هذا من التعاون على البر والتقوى.

 يف عالجهم: ساهمةدعم الفقراء والم-5

م بعض    ة يفميادات أو األطباء؛ بغرض المساهة عي نات مجانِيَّة للعركات األدويشت قد 

ممن ال يجدون ثمن الدواء أو يجدونه بصعوبة،  الفقراءخدمة المجتمع، ورفع معاناة 

ر عليه كل من أسهم فيه بإذن اهلل تعالى.  وهذا مسلك نبيل يؤج 

 األدوية: ركاتش الهدايا التي تتطلبها تتمة عقود-6

ع الشركات  ق  و  يَّة، حكومية ت  العاملة يف المجال الطبي بعض العقود مع المؤسسات الصح 

غير أن بعض هذه المؤسسات تشترط على هذه الشركات أن  كومية،كانت أو غير ح

ن عدًدا معيَّنًا من أجهزة الكمبيوتر، أو عدًدا من آالت التصوير، ويكون هذا الشرط  تؤم 

ًءا من العقد، ز  ج من ك ج  العقد، فإن كان  روطشونه هدية إلى أن يكون أحد وهو بهذا يخر 

ًما، ووافقت عليه الشركة ال يتضمن أمًرا  .، كان جائًزا، بل يجب الوفاء بهمحرَّ

 

 :سيرةالي الهدايا-1

ونحو ذلك، وهذه الهدايا كالتقاويم واألقالم زهيدة الثمن التي تحمل شعار الشركة،  

اليسيرة ي تسامح فيها، وال يظهر أن لها أثًرا يف تغيير قرار الطبيب ليصرِف  عالجات الشركة 

ي الشبهة فهو  ب ول هذه الهدايا اليسيرة من باب الورع وتوق  دون غيرها، وإن ترك الطبيب ق 

ن. س   أمر ح 

 ور المؤتمرات:ضالرحالت العلمية وح-2



 622الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 سابًعا: أحكام التأمين الصحي:/فقه الطب

 

كم المؤتمرات، ويف ح وإقامة هذهليف هذه الرحالت ركات بتمويل تكاتتكفل بعض الش

 :يلصذلك تف

 .ركة أو أجهزتها فهو غير جائزشف أدوية الصبو روًطاشم التمويل هذا كان إن -

غير مشروط: فإن كان الدافع هو خدمة البحث العلمي فهذا  ويلإن كان هذا التمو -

ب ول التبرعات،  وإن كان التمويل ألجل التسويق لمنتجات جائز؛ ألن األصل جواز ق 

 الشركة فال يجوز.

ي ن ات المجانِيَّة من األدوية وغيرها أو الم-3  الطبية: ستلزماتالع 

ف بغرض كانت إذا ي ن   هذه على التعرُّ أو التعريف بها، فال بأس من ذلك؛ ألن  اتالع 

 لُّ حِ يلشركة، فال األصل الِحّل، لكن لو كانت مشروطة بتسويق أو حصول مصلحة ل

 لها.قبو

 ألجهزة:ل ن عصعلى األجهزة الطبية يف البلد المالتدريبِيَّة  الدورات-4

الطبي  العاملة يف المجال ةبين الشركالمبرم إن كانت هذه الدورات جزًءا من الع قد 

إن روطهم، وشويجب الوفاء به، فالمسلمون على سائغ، شرط والمؤسسة الطبية، فهذا 

 .، فال يجوزالدورات لغرض التسويقكانت هذه 

ا: 
ً
 :أحكام التأمني الصحيسابع

اتفاق يلتزم بموجبه شخص، أو مؤسسة تتعهد برعايته، بدفع مبلغ  عقد التأمين الصحي:

د، أو عدد من األقساط، لجهة معيَّن ة، على أن تلتزم تلك الجهة بتغطية العالج، أو  محدَّ

 تغطية تكاليفه، خالل مدة معينة.

ط التي برًعا بالضواشًرا مع المؤسسة العالجية، فإنه جائز شإذا كان التأمين الصحي مبا-1

ًرا، مع غت ف  ر يسيًرا م  ر  ل منزلة الضرورة؛ لتعلق ذلك بحفظ  تجعل الغ  ن زَّ توافر الحاجة التي ت 
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 ومنيانتها، صريعة بشالنفس والعقل والنسل، وهي من الضروريات التي جاءت ال

 ار إليها:شوابط المضال

د التزامات كل من الطرفين.مواصف وضع-أ  ات دقيقة تحد 

 الصحية للمستأِمن، واالحتماالت التي يمكن التعرض لها.دراسة الحالة -ب

بِط ة باألعمال التي  -ت أن تكون المطال ب ات المالية من المؤسسة العالجية إلى الجهة مرت 

 .ريةاركات التأمين التجشبمبالغ افتراضية، كما يقع يف  ستم تقديمها، ولي

ِول زا، ت  (عاوين أو تكافليت)ركة تأمين إسالمي شالصحي عن طريق إذا كان التأمين -2

 بشأن التأمين فهو جائز. نشاطها وفق الضوابط الشرعية 

ت  شكان التأمين الصحي عن طريق  إذا-3 ش   لمِ ركة تأمين تجاري فهو غير جائز؛ ألنه م 

ال ة؛ وذلك أن عل ه  ص ى الغ رر والج  خ  نالشَّ قد ، والمالله ي دف ع مبلًغا يسيًرا ِمن   المؤمَّ

ت عال ج ب نوات، فهذا حي أكثر ِمنه، وقد الي  ة س  ف عه ليالذي  المالتاج إلى العالج لِِعدَّ س د 

عين، ع، وعلى شيء ب على ِعوض م  توقَّ وع، ففيه  لمحت م  ل على شيء م  ق  م الو  د  ق وع وع  ال و 

ل أموال الناس بالباطِل ِمن ِقب ل تِلك الشركات، وال يجوز التعاون على اإلثم  أك 

 والع دوان.

على الجهات المختصة القيام باإلشراف والرقابة على عمليات التأمين الصحي، بما -4

 يحقق العدالة ويرفع الغبن واالستغالل وحماية المستأمنين.

 :واملوت الحتضارأحكام  :السابعاملبحث 

 راف على الموت بظهور عالماته.شار: اإلضحتالا

بَّةار آداب مضلالحت  منها: ستح 



 624الصفحة                           األساس يف الفقه القديم والمعاصر

 المبحث السابع: أحكام االحتضار والموت:/فقه الطب

 

ن   والرحمة، المغفرة له اهلل وسؤال للمحت ضر والدعاء تعالى اهلل ذكر-1 ة   أ م   فع  م  ل  : ال ت  ق   س 

ال   ول   ق  س  ضرت م  إذا  (:-ملسو هيلع هللا ىلص- ر  ول وا خأو الميت، ، المريضح  ق  إِنَّ رً يف  ن و المالئكةا، ف  م  ن  ي ؤ 

ا  على ( م  ق ول ون    .]م[ت 

 ال): -ملسو هيلع هللا ىلص-القنوط واليأس من رحمته؛ لقولهتذكيره بإحسان الظن باهلل تعالى، وعدم -2

م  إاِل  ك  د  وت نَّ أ ح  و  ي م  ه     .]م[ (الظَّنَّ  ن  بِاهللِ ِس حي و 

ه من حضرت-3 جَّ جع ل على جنبه األيمن ووجهه لها، فإن يه الوفاة إلى الِقب ل ة؛ بأن أن ي و 

ِضع على ظهره،  ر  ذلك و  قُّ عليه أو كان المرتعذَّ ض يورجاله للِقب ل ة، فإن كان التحريك ي ش 

  .هترك على حالبأجهزة فإنه ي   على سرير يف مستشفى موصواًل 

قَّ -4 ل  ر عنده ليقولها؛ لقوله الشهادة؛ بأن نأن ي  ك  ن وا): -ملسو هيلع هللا ىلص-ت ذ  م  ال إِل ه  إاِل اهلل ( ل ق  اك  ت  و   م 

وا والمراد بالموتى: .]م[ مُّ الملق ن ويحرص موتى لقربهم من الموت،  المحت ضرون، س 

 .قبل وفاته الم المحت ضرآخر ك (ال إله إال اهلل)على أن يكون قول 

ي ن ي ِه إذا مات؛ ألن النبي -5 وح  )إِ أغمض أبا سلمة لما مات، وقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-تغميض ع  نَّ الرُّ

ه  ال ب صرإِ  بِع  بِض  ت  ا ق  جَّ ( ذ  :  ف ض  ال  ق  ِلِه، ف  وا )ن اس  ِمن  أ ه  ع  م  إاِل بِخ علىال ت د  ِسك  ف  ن  إِنَّ ر؛ يأ  ف 

ن ون   المالئكة م  ا  علىي ؤ  ( م  ول ون  ق    .]م[ت 

 عند موت الدماغ: رًعاش حة الحكم بالموتص-1

قَّف القلب والتنفس، ويتبع ذلك تحلُّل جذع الدماغ، فإن  و  هذا هو الموت المعروف، إذا ت 

دُّ صاحب ه  ميًتا بال خالف عند الفقهاء واألطباء.  وي ع 

وإذا ماتت بعض أجزاء الدماغ، أو حصل إغماء بسبب ارتجاج المخ، أو بسبب األدوية 

مَّ  والعقاقير السامة التي لم يمت فيها جذع الدماغ، فهذا ليس بموت الدماغ. أما إذا ت 

ة، وقرر المختصون الوفاة تشخيص موت الدماغ وفق األ صول والضوابط الطبية المعتبر 

س بالتردد، فقد رأى األطباء المختصون أنه موت  الدماغية مع بقاء القلب بالنبض والنَّف 
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س رفع أجهزة اإلنعاش عن الميت دماِغيًّا وعليه فيجوز ، مرادف لتوقف القلب والتَّن فُّ

ًسا آلِيًّا صناِعيًّ  جوز نقل ي، ويحصل بذلك على شهادة الوفاة، واالذي أصبح يتنفس تنفُّ

 .ف عليه الحياة؛ ألن النقل من ميتجميع أعضائه؛ ما تتوقف عليه الحياة، وما ال تتوق

 وأما توقف القلب والتنفس فهو تبع لذلك.

وي والعالج أخذ  ، وأن التدالمسلم أن المرض والشفاء بيد اهللمما تقتضيه عقيدة ا

ا اهلل تعالى يف الكون، وأنه ال يجوز اليأس من روح اهلل أو القنوط من  ه  ع  د  باألسباب التي أ و 

رحمته، بل ينبغي بقاء األمل يف الشفاء بإذن اهلل، وعلى األطباء وذوي المرضى تقوية 

لنظر عن امعنويات المريض، والدأب يف رعايته، وتخفيف آالمه النفسية والبدنية، بصرف 

ز عنه الطبيب يكون شفاؤه من عند اهلل بال سبب، أو  توقع الشفاء أو عدمه. ولعل ما ي ع ج 

: -ملسو هيلع هللا ىلص-قالفيبقى التداوي مشروًعا، بسبب دواء ال يعلمه المريض أو الطبيب المعالِج، 

ا ِن اهللِ  )م  أ  بِإِذ  اِء ب ر  اء  الدَّ و  ا أ ِصيب  د  إِذ  ، ف  اء  و  ل ه  د   إاِل و 
اء    .]م[ (ِمن  د 

طريقة إلعانة الشخص على الموت بنفسه، أو عن طريق غيره، دون آالم،  قتل الرحمة:

نِهي ائه دواءً بسبب مرضه الميؤوس من شفائه، وتخليًصا له من آالمه المبرحة، إما بإعط  ي 

ع جهاز ال يعيش بدونه، كأجهزة التنفس واإلنعاش، أو بإيقاف عالج ال  حياته، أو بِن ز 

ويلحق بالقتل العمد، سواء أذن له المريض أو لم يأذن  ،والحكم فيه الحرمة يعيش بدونه.

مه اهلل؛ وذل مريض الحق يف أن يأذن ألحد أن يجرِي على جسمه فعاًل وليس لل له. رَّ  كح 

 .ألن جسد اإلنسان إِنَّما هو ِملك هلل تعالى

ض الذي يكون بغر التشريح الجنائي:سبق أن ذكرنا أن التشريح الجائز ثالثة أنواع: 

ب ة.  ح والتشريالتحقيق يف دعوى جنائية؛ لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرت ك 
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وهو الذي يكون بغرض التحقق من األمراض التي تستدعي التشريح؛ لمعرفة  الوبائي:

وهو الذي يكون بغرض تعليم  والتشريح التعليمي:العالج المناسب لتلك األمراض. 

 واألفضل صناعة الدمى، واألعضاء الصناعية، لهذا الغرض التعليمي. طالب الطب.

مصلحة عامة راجعة إلى الجماعة؛  تشريحالأن المصلحة المترتبة على  ووجه الجواز:

مصلحة  تعتبر، ومصلحة االمتناع من التشريح مصالح أعم وأكبروذلك لما يترتب عليها 

خاصة متعلقة بالمي ت وحده، وبِن اًء على ذلك فإنه قد تعارضت المصلحتان، وال شك أن 

ها  بأقواهما المصلحة العامة المتعلقة بالجماعة، والتي تتمثل يف التشريح، فوج تقديم 

لمصلحة األمة؛ لكونها كليًة عامًة وقطعيًة،  اعلى المصلحة الفردية المرجوحة؛ تقديمً 

؛ ألن فيه مصلحة حفظ النفوس، فالمفاسد مغمورة يف جانب  فالتشريح الطبي جائز 

 المصالح.

ى التشريح على جثته.-1 ر   التحقق من موت اإلنسان الذي سي ج 

ذوي الشأن؛ أي: أهل الميت قبل وفاته أو بعده يف حالة تشريح جثث  موافقة-2

 يشترط.المعروفين، أما غير المعروفين فال 

ر الضرورة بمقدارها. أن-3 دَّ ق   ت 

 ما تبقَّى منها؛ ألن األصل هو اإلسراع بدفن الميت. دفن-4

 .ضرورة تتطلب التشريح وجود-5
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ت ف  138 ................................................... تنبيه عىل أمور انتشر

 138 ...................................................... يجوز البكاء عىل الميت، وتحرم النياحة والتسخط: -ص

 139 ..................................................................................................... الزكاة الباب الثالث: 

  مقدمات الزكاة: 
 139 ...................................................................................... المبحث األول: ف 

  تعريف الزكاة: -أ
 
 139 ..................................................................................................... ف

 139 ......................................................................................... حكم الزكاة ودليل ذلك: -ب

 140 .................................................................................................. حكم من أنكرها: -ت

: -ث
ا
 140 ................................................................................................ حكم مانعها بخًل

  تج، فيها الزكاة -ج
  األموال الت 

 
 141 .............................................................................. ف

  إيجاب الزكاة: -ح
 
 142 ......................................................................................... الحكمة ف

وط وجبب  ها(: -خ  142 ..................................................................... عىل من تج، الزكاة   )شر

  أقسامها: -د
 
 143 .......................................................................................................... ف

 :  
  زكاة النقود )الذه، والفضة وما يقوم مقامهما من العمالت(:  المبحث الثان 

 144 ............................. ف 

 144 .................................................................................... حكم الزكاة فيهما، وأدلة ذلك: -أ

 144 ........................................................................................................... مقدارها: -ب

وط وجبب  هما: -ت  145 ................................................................................................. شر

: -ث ّ   زكاة الُحىِل 
 
 145 ..................................................................................................... ف

  زكاة ُعُروض التجارة: 
 146 ............................................................................... المبحث الثالث: ف 

 146 ............................................................................................................... تعريفها: -أ

  عروض التجارة: -ب
 
وط وجوب الزكاة ف  147 ..................................................................... شر

 147 ....................................................................... زكاة العقارات والمصانع والمستغالت: -ت

: -ث  
 148 .......................................................................................................زكاة األراض 



 

 

كات: -ج   الشر
 
 148 ......................................................................................... زكاة األسهم ف

 149 ........................................................... : ا بغرض االستفادة من ريعه زكاة األسهم المقتناة-ح

 150 ..................................................................................... الحسابات االستثمارية:  زكاة-خ

 150 .................................................................... الحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل:  زكاة-د

 151 ............................................................................................ الوديعة القانونية:  زكاة-ذ

 151 ............................................... االحتياطيات واألرباح المرحلة )المستبقاة أو المدورة(:  زكاة-ر

كات التأمي   اإلسالمية:  زكاة-ز  151 ................................................................................... شر

 151 ............................................... زكاة مستحقات نهاية الخدمة بالنسبة للموظف والعامل: -س

كات:  زكاة-ش  152 .......................................... مستحقات نهاية الخدمة بالنسبة للمؤسسات والشر

ْين: -ص
َّ
 153 ........................................................................................................ زكاة الد

  زكاة الخارج من األرض: 
 153 .............................................................................المبحث الرابع: ف 

 153 .......................................................................................... تج،  ودليل ذلك:  مت  -أ

وط وجبب  ها: -ب  153 ................................................................................................... شر

  مقدار ا-ت
 
 154 ................................................................................................ لواج،: ف

  الركاز: -ث
 
 154 ............................................................................................................ ف

  زكاة بهيمة األنعام: 
 155 ............................................................................... المبحث الخامس: ف 

 155 ............................................................................................................... تعريفها: -أ

وط وجبب  ها: -ب  155 ................................................................................................... شر

  اإلبل: القدر الوا-ت
 
 156 ......................................................................................... ج، ف

  البقر: -ث
 
 157 ......................................................................................... القدر الواج، ف

  الغنم: -ج
 
 157 .......................................................................................... القدر الواج، ف

  صفة الواج،: -ح
 
 157 ................................................................................................. ف

  بهيمة األنعام: -خ
 
 158 ........................................................................................ الخلطة ف

 159 ..................................................................................... المبحث السادس: مصارف الزكاة: -

 159 ................................................................................. من هم أهل الزكاة  ودليل ذلك: -أ

 161 .............................................................. األصناف الذين ال يجوز رصف الزكاة لهم هم: -ب

  زكاة الفطر: 
 162 .......................................................................................... المبحث السابع: ف 

 162 ................................................................................................... تعريفها، وحكمها: -أ

طا وجبب  ها: -ب  162 ..................................................................................................... شر

م فرضيتها: -ت
َ
 162 ............................................................................................... من ِحك

 163 ...................................................... والمقصد من إخراجها:  الواج،، وِممَّ ُيخرج مقدار -ث

 163 .........................................................................................................لمن تخرج -ج

 164 ......................................................................................... وقت وجبب  ها وإخراجها: -ح

 165 .................................................................................................... . ب الرابع: الصيامالبا

  مقدمات الصيام: 
 165 .................................................................................... المبحث األول: ف 

 165 ............................................................................................................... تعريفه: -أ

 165 ............................................................................................................... أركانه: -ب

 166 ............................................................................... حكم صيام رمضان ودليل ذلك: -ت

 166 .................................................................................................... أقسام الصيام: -ث

 167 ............................................................................................................... فضله: -ج

وعية صومه: -ح  167 .................................................................................. الحكمة من مشر

وط وجوب صيام رمضان: -خ  167 ................................................................................... شر

 168 .......................................................................... دخول شهر رمضان وانقضائه:  ثبوت-د

  الصوم وحكمها: و -ذ
 
 170 ................................................................................... قت النية ف

  األعذ
: ف   

 170 ..................................................... ار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم: المبحث الثان 



 

 

  رمضان: -أ
 
 170 .............................................................................. األعذار المبيحة للفطر ف

 172 ................................................................................................. مفطرات الصائم: -ب

 174 ............................................................................. األمور اآلتية تعتنر من المفطرات: -ت

 175 .......................................................................... األمور اآلتية ال تعتنر من المفطرات: -ث

 177 ..................................................................... المبحث الثالث: مستحبات الصيام ومكروهاته: 

 177 ................................................................................................. مستحبات الصيام: -أ

 178 ............................................................................................... مكروهات الصيام: -ب

  القضاء، والصيام المستح،، وما يكره ويحرم من الصيامابعالمبحث الر 
 179 ................................. : : ف 

 179 ....................................................................................................... قضاء الصيام: -أ

 179 ............................................................................................... ستح،: الصيام الم-ب

 182 ..................................................................................... ما يكره ويحرم من الصيام: -ت

  االعتكاف: 
 184 ......................................................................................... المبحث الخامس: ف 

 184 ................................................................................................... تعريف االعتكاف: -أ

 184 .............................................................................................................. حكمه: -ب

وط االعتكاف: -ت  184 ................................................................................................ شر

 185 ............................................................ عتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف: زمان اال -ث

 186 ............................................................................................... مبطالت االعتكاف: -ج

 188 .................................................................................................. . الباب الخامس: الحج

  مقدمات الحجالمبحث األول
 188 ...................................................................................... : : ف 

  تعريف الحج: -أ
 
 188 .................................................................................................... ف

 188 .............................................................................................................. فضله: -ب

 188 .............................................................................................................. ُحكمه: -ت

وط وجوب الحج: -ث  189 ............................................................................................ شر

 190 ............................................................................... حكم العمرة وأدلة ذلك، وأركانها: -ج

 190 .......................................................................................... مواقيت الحج والعمرة: -ح

 191 .............................................................................................. والعمرة: مكان الحج -خ

 192 ....................................................................................... حدود الحرمي   وأحكامهما: -د

 192 ........................................................................................... أحكام المسجد الحرام: -ذ

  
  أركان، الحج وواجباتهالمبحث الثان 

 193 .............................................................................. : : ف 

 193 .......................................................................................................... أركان الحج: -أ

 194 .................................................................................................... واجبات الحج: -ب

 195 ...................................................................................................أهم سي   الحج: -ث

  المحظورات والفدية والهدي: 
 196 ................................................................... المبحث الثالث: ف 

  محظورات اإلحرام: -أ
 
 196 ............................................................................................. ف

ا: -ب
ً
 197 ......................................................... فدية المحظورات لمن فعلها عالًما بالحكم عامد

  الهدي وأحكامه: -ت
 
 199 ............................................................................................... ف

  صفة الحج والعمرة: 
 201 ................................................................................ المبحث الرابع: ف 

  المدينة: 
ع زيارتها ف    تشر

  األماكن الت 
 204 ........................................................ المبحث الخامس: ف 

 204 ........................................................................................... : -ملسو هيلع هللا ىلص-زيارة مسجد النتر  -أ

ه -ب  205 ................................................................................................... : -ملسو هيلع هللا ىلص-زيارة قنر

  المدينة النببية: -ت
 
ع زيارتها ف   تشر

 206 ...................................................... األماكن األخرى الت 

 208 ......................................................................... الباب السادس: الكفارات واأليمان والنذور. 

 208 ................................................................................................. المبحث األول: الكفارات: 



 

 

 208 ............................................................................................................... تعريفها: -أ

ي    ع الكفارات:  الحكمة-ب  208 .................................................................................. من تشر

 209 ..................................................................................... الفرق بي   الكفارة والفدية. -ت

 209 ..................................................................................... عقببات وجوابر:  الكفارات-ث

  توج، الكفارة، والواج، فيها: -ج
 209 ................................................................. األفعال الت 

عها الشارع: -ح   سنها وشر
 211 ........................................................................... الكفارات الت 

: األيمان:   
 211 ................................................................................................... المبحث الثان 

 211 ...................................................................................................... تعريف األيمان: -أ

: أقسام ال-ب  211 ..................................................................................................... يمي  

وط وجبب  ها: -ت  212 ................................................................................. كفارة اليمي   وشر

: -ث وط وجوب كفارة اليمي    213 ................................................................................... شر

: -ج   اليمي  
 
 214 ............................................................................................... االستثناء ف

 214 ......................................................................................ض اليمي   والحنث فيها: نق-ح

 214 .................................................................................... صور لبعض األيمان الجائزة: -خ

 215 .................................................................................. صور لبعض األيمان الممنوعة: -د

 215 ...................................................................................................المبحث الثالث: النذور: 

 215 ........................................................................................................ تعريف النذر: -أ

وعية ال-ب  215 ......................................................................................... نذر وحكمه: مشر

وط النذر: -ت  216 ...................................................................................................... شر

 216 ....................................................................................................... ألفاظ النذر: -ث

 216 ........................................................................................................ أقسام النذر: -ج

 217 .............................................................................................. أنواع النذر وأحكامه: -ح

 218 ....................................................................... به: صور من النذر الذي ال يجوز الوفاء -خ

بة، واللباس، والزينة.   219 ........................................................ الباب السابع: فقه األطعمة، واألشر

  األطعمة: 
 219 .............................................................................................. المبحث األول: ف 

 219 ............................................................................................................... تعريفها: -أ

 219 ....................................................................................................... األصل فيها: -ب

 220 ............................................................................ ما نص الشارع عىل حله، وإباحته: -ت

 222 ................................................................................... ما نص الشارع عىل تحريمه: -ث

 225 ............................................................................................ ما سكت عنه الشارع: -ج

 226 ........................................................................................................ ما يكره أكله: -ح

 226 ........................................................................................................ آداب األكل: -خ

 :  
 228 ........................................................................................... أحكام الذبائح:  المبحث الثان 

 228 ..................................................................................................... تعريف الذبائح: -أ

 228 ..................................................................................................... أنواع التذكية: -ب

 229 ..................................................................................................... كية: حكم التذ -ت

وط صحة الذبح: -ث  229 ............................................................................................. شر

 231 ....................................................................................................... آداب الذبح: -ج

 232 .................................................................................................. مكروهات الذبح: -ح

 232 ......................................................................................... حكم ذبائح أهل الكتاب: -خ

  األضحية: 
 232 ........................................................................................... المبحث الثالث: ف 

 232 ......................................................................................... تعريف األضحية وحكمها: -أ

وط-ب وعية األضحية:  شر  233 .................................................................................... مشر

 233 ............................................................................................ ما تجوز األضحية به: -ت

  األضحية: الشر -ث
 
ة ف  234 ................................................................................. وط المعتنر



 

 

 234 .............................................................................................. وقت ذبح األضحية: -ج

 235 .............................................................................................. ما يصنع باألضحية: -ح

 235 ................................................. ح، لمريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة: ما يست-خ

  العقيقة
 236 ...............................................................................................: المبحث الرابع: ف 

 236 ..................................................................................................... تعريف العقيقة: -أ

 236 ..................................................................................................... يقة: حكم العق-ب

 236 .................................................................................................... وقت العقيقة: -ت

  العقيقة: -ث
 
 236 ..................................................................................... مقدار ما يذبح ف

 236 .................................................................................................... تسمية المولود: -ج

  األسماء: -ح
 
عية ف  237 .................................................................................. المحاذير الشر

 237 ................................................................................................ حلق رأس المولود: -خ

 237 .................................................................................................... المولود: تحنيك -د

  أذن المولود: -ذ
 
 238 ............................................................................................ األذان ف

 238 ........................................................................................ المبحث الخامس: أحكام الصيد: 

 238 ...................................................................................................... تعريف الصيد: -أ

وعية الصيد: -ب  238 ................................................................................................. مشر

 238 ......................................................................................مباح وغن  المباح: الصيد ال-ت

وط إباحة الصيد: -ث  239 ............................................................................................. شر

: -ج وط االصطياد بسباع البهائم وجوارح الطن   240 ............................................................. شر

 241 ........................................................................................ التسمية عند رم  الصيد: -خ

 241 ........................................................................................... حكم إدراك الصيد حًيا: -د

بة:   241 ............................................................................................... المبحث السادس: األشر

اب: -أ  241 .................................................................................................. من آداب الشر

ب اللير  آداب خاص-ب  242 ....................................................................................... ة بشر

 243 .................................................................................................. المبحث السابع: اللباس: 

 243 ............................................................................................................... ريفه: تع-أ

وط لباس الرجال: -ب  243 ............................................................................................ شر

وط لباس المرأة: -ت  244 .............................................................................................. شر

  اإلسالمسي   وآ-ث
 
 245 ................................................................................. داب اللباس ف

 245 .................................................................................................... المبحث الثامن: الزينة: 

 245 ................................................................................. حكم الزينة من جهة االستعمال: -أ

  الجسد: -ب
 
ين ف   باب الن  

 
 246 ............................................................................. ضوابط ف

 248 ............................................................................................ زينة ما سوى الجسد: -ت

ي سبيل هللا وما يتعلق به. 
 
 250 ...................................................................الباب الثامن: الجهاد ف

  سبيل هللا: 
 250 ................................................................................... المبحث األول: الجهاد ف 

 250 ............................................................................................................... تعريفه: -أ

 250 .............................................................................................................. فضله: -ب

وعية -ت  250 ................................................................................. الجهاد: الحكمة من مشر

 251 ............................................................................................................ أقسامه: -ث

  سبيل هللا: -ج
 
 251 .................................................................................. مجاالت الجهاد ف

 253 ............................................................................................................... حكمه: -ح

 254 ........................................................................................................ مت  يتعي   : -خ

وط الجهاد: -د  255 ..................................................................................................... شر

 256 ................................................................................................. هاد: مسقطات الج-ذ

  األشى والغنائم: 
: ف   

 257 ..................................................................................... المبحث الثان 



 

 

 257 .................................................................................................. حكم أشى الكفار: -أ

: تقسيم -ب  258 .................................................................................. الغنيمة بي   الغانمي  

  الحروب الحديثة: -ت
 
 260 ......................................................................... تقسيم المغانم ف

ء: -ث  
 260 ..................................................................................................... مرصف الف 

  المفاوضات والمعاهدات والهدنة والذمة واألمان:  المبحث الثالث: 
 261 .......................................... ف 

 261 .........................................................................................المفاوضات والمعاهدات: -أ

 262 .......................................................................................... عقد الهدنة مع الكفار: -ب

 263 ...................................................................................... د الذمة، ودفع الجزية: عق-ت

 264 ........................................................................................................ عقد األمان: -ث

 267 ................................................................................................................فقه الحكم

  اإلسالم: المبحث األول: أركا
 267 ........................................................................ ن نظام الحكم ف 

 267 ................................................................................ الركن األول: الحكم بما أنزل هللا: -أ

: الشع،: -ب  
 269 ............................................................................................ الركن الثان 

 270 ............................................................................................ الركن الثالث: األرض: -ت

 270 .......................................................................................... الركن الرابع: أولو األمر: -ث

  اإلسالم: 
: مزايا وقواعد نظام الحكم ف   

 270 ............................................................... المبحث الثان 

 270 ............................................................................................................ أوًل: املزايا:

 271 ............................................................................................................... ثانًيا: القواعد: 

 271 .................................................................................................. وىل: الشورى. القاعدة األ

 272 ........................................................................................................ هل الشورى: أ-أ

 272 ............................................................................................ صفات أهل الشورى: -ب

 272 ................................................................................................. ر الشورى: من ثما-ت

 273 ............................................................................... كيفية تشكيل مجلس الشورى: -ث

 273 ................................................ الشورى ليست ملِزمة للحاكم بإطالق وال معلمة بإطالق: -ج

 274 .................................................................................................... مجال الشورى: -ح

 274 ..................................................................................................... حكم الشورى: -خ

 274 ..................................................................................................... كيفية الشورى: -د

  اإلسالم)الشورى(: أنظمة تتنا-ذ
 
 مع نظام الحكم ف

 
 274 ......................................................... ف

 274 .................................................................................................... القاعدة الثانية: العدل. 

 274 ............................................................................................................... تعريفه: -أ

 275 .............................................................................................................. حكمه: -ب

ه: -ت
ُ
ِل وفوائد

ْ
 275 .............................................................................................. آثاُر العد

 276 .......................................................................... من العدل المساواة بي   المتساوين: -ث

ع  بي   الناس من العدل: -ج
 276 ............................................................... معيار التفاضل الشر

  النظام اإلسالم  -ح
 
 276 ........................................................................... مظاهر المساواة ف

 277 ...................................................................................... القاعدة الثالثة: المصالح المرسلة: 

 277 .................................................................................... القاعدة الرابعة: الحقوق والحريات. 

: -أ   النظام اإلسالم 
 
 277 ................................................................ أساس الحقوق والحريات ف

: -ب   النظام اإلسالم 
 
 277 .................................................. مزايا وخصائص الحقوق والحريات ف

: -ت   النظام اإلسالم 
 
 278 ................................................................. أهم الحقوق والحريات ف

 :   النظام اإلسالم 
 280 ................................................................ المبحث الثالث: سلطات الحكم ف 

 281 ................................................................................... السلطة األوىل: السلطة التنفيذية. 



 

 

 281 ............................................................... المبحث األول: المؤسسة األوىل: الخالفة )الرئاسة(: 

 282 ................................................................. عىل أحد بالخالفة: -ملسو هيلع هللا ىلص-هل عي   رسول هللا-أ

 282 ............................................................................................ حكم نص، الخليفة: -ب

: -ت وط إمامة المسلمي    282 ......................................................................................... شر

: -ث  283 ........................................................................................ واجبات إمام المسلمي  

 284 ...................................................................................................... وق اإلمام: حق-ج

 284 ............................................................................................ وسيلة إسناد السلطة: -ح

  عقد البيعة: -خ
 
 284 ............................................................................................ النيابة ف

 284 ............................................................................................. ركان عقد البيعة ثالثة: أ-

 285 ................................................................................................ طبيعة عقد البيعة: -د

 285 .............................................................................................. وسيلة إنهاء السلطة: -ذ

: المؤسسة الثانية: الجهاز اإلداري )الحكومة(:  المبحث  
 286 ..................................................... الثان 

 286 .............................................................................. كيفية إنشاء الحكومة، ومكوناتها: -أ

 287 .......................................................................................... اختصاصات الحكومة: -ب

 288 ..................................................................................... اجتماعات مجلس الوزراء: -ت

 288 ................................................................................. استقالة عضو مجلس الوزراء: -ث

 288 .......................................................................................... صالحيات نائ، الوزير: -ج

 288 .............................................................................................. عالقة مع الخليفة: ال-ح

ء من أحكامها:   
 288 ............................................... المبحث الثالث: المقاصد من إنشاء الوزارات، وشر

 288 ................................................................................................................ األمن:  -أ 

 289 ............................................................................................................ الحرب:  -ب

 290 ......................................................................................................... الخارجية:  -ت

 290 ................................................................................................ الدعوة واإلرشاد:  -ث

 291 .................................................................................. الحسبة والرقابة والمحاسبة:  -ج

 292 ............................................................................................................ اإلعالم:  -ح

عي  293 ................................................................... ة الستخدام وسائل اإلعالم: الضوابط الشر

 295 ............................................................................. االتصاالت والشبكة المعلوماتية:  -خ

ع : الضوابط الشر
ا
 296 ............................ : ية الستخدام االتصاالت وأجهزتها والشبكة العنكبوتيةأوًل

 : عية للتواصل بي   الجنسي   عنر شبكات التواصل االجتماع   300 ....................... ثانًيا: الضوابط الشر

ا: 
ً
ها: ثالث  301 ............................................................................................. إبرام العقود عنر

 301 ............................................................................................................. الصحة:  -د 

 301 ................................................................................................ الصناعة والتجارة:  -ذ 

 :  302 .......................................................................................................... اإلنسان اآلىل 

 303 ......................................................................................... األشغال العامة والطرق:  -ر 

بية والتعليم:  -ز   303 ................................................................................................... الن 

:  -س  303 ................................................................................................... التعليم العاىل 

وة السمكية:  -ش  303 ................................................................................................. النر

 304 ........................................................................................................... افة: الثق -ص

 305 .................................................................................. الخدمة المدنية والتأمينات:  -ض

 307 .................................................................................................... الزراعة والري:  -ط

 307 .......................................................................................................... احة: السي -ظ

  اإلسالم: 
 
 308 ...................................................................... أصول وضوابط حول السياحة ف

 311 ................................................................................... الشؤون االجتماعية والعمل:  -ع

 311 ............................................................................................................ الرياضة:  -غ

 313 ................................................................................................ الكهرباء والطاقة:  -ف

 313 ............................................................................................................. المالية:  -ق

 314 ..................................................................................................... بيئة: والمياه ال -ك



 

 

 314 ................................................................................................. النفط والمعادن:  -ل

 314 ............................................................................................................... النقل:  -م

 315 ..................................................................................................... : وزارة الحقوق -ن

يعية. السلطة ال  316 .................................................................................. ثانية: السلطة التشر

 316 ............................................................................................................... تعريفها: -أ

 316 ........................................................................................ المجتهدين: دور العلماء -ب

ي    ع األحكام: -ت  317 .......................................................................................... مصادر تشر

 319 ................................................................................... السلطة الثالثة: السلطة القضائية: 

  القضاء: 
 319 ................................................................................................المبحث األول: ف 

 319 ............................................................................................................... تعريفه: -أ

 319 ............................................................................................. حكمه والحكمة منه: -ب

وعيته: -ت  320 .................................................................................................. أدلة مشر

وط الق-ث : شر  
 320 ................................................................................................... اض 

: -ج  
  له وما ال ينبغ 

  وأخالقه، وما ينبغ 
 321 .......................................................... آداب القاض 

 322 ............................................................................................ طريق الحكم وصفته: -ح

ع جائز: العمل -خ  323 ........................................................... بمهنة المحاماة ضمن حدود الشر

  الشهادات: 
: ف   

 324 ............................................................................................ المبحث الثان 

 324 ............................................................................................................... تعريفها: -أ

 325 ............................................................................................................. حكمها: -ب

وعيتها: -ت  325 .................................................................................................. أدلة مشر

وط الشاهد الذي تقبل شهادته: -ث  326 .......................................................................... شر

 327 ..................................................................................... األحكام المتعلقة بالشهادة: -ج

  الجنايات: 
 330 ........................................................................................... المبحث الثالث: ف 

 330 ..................................................................................................... تعريف الِجناية: -أ

 330 .................................................................................................... جناية: أقسام ال-ب

 330 ............................................................................................. الجناية عىل النفس: -ت

 330 .................................................................................... حكم قاتل النفس بغن  حق: -ث

 331 ........................................................................................................ أنواع القتل: -ج

 331 ........................................................................................ القسم األول: قتل العمد: -ح

 332 ................................................................................................ القتل العمد:  صور -خ

 332 ................................................................................................... حكم قتل العمد: -د

وط-ذ   النفس: الق شر
 
 333 ......................................................................................صاص ف

 334 .............................................................................................من القصاص:  الحكمة-ر

وط ا-ز  335 ........................................................................................ ستيفاء القصاص: شر

 335 ............................................................................................. من أحكام القصاص: -س

: قتل شبه العمد: -ش  
 336 ................................................................................ القسم الثان 

 336 ............................................................................ من صور قتل شبه العمد وأمثلته: -ص

 336 .......................................................................................... حكم قتل شبه العمد: -ض

 337 ..................................................................................... القسم الثالث: قتل الخطأ: -ط

 337 ................................................................................................. حكم قتل الخطأ: -ظ

 339 .....................................................رة والدية متعلقة بعدد األنفس أو بالسب، : هل الكفا-ع

 339 ..................................................................................... الجناية عىل ما دون النفس: -غ

 340 ....................................................................................... النبع األول: الجناية بالجرح: 

: قطع الطرف:   
 342 ........................................................................................... النبع الثان 

 343 ................................................................................. النبع الثالث: إبطال منفعة عضو: 



 

 

  الديات والقسامة: 
 344 ................................................................................... المبحث الرابع: ف 

: الديات: 
ا

 344 ................................................................................................................. أوًل

 344 ............................................................................................................... تعريفها: -أ

وعيتها: -ب  344 ........................................................................................................ مشر

وعيتها: -ت  344 ............................................................................................... حكمة مشر

 344 ......................................................................... عىل من تج، الدية  ومن يتحملها -ث

 345 ......................................................................................... أنواع الديات ومقاديرها: -ج

 346 ....................................................................................................... الدية:  مقادير -ح

  القسامة: 
 347 ........................................................................................................... ثانًيا: ف 

 347 ............................................................................................................... ا: تعريفه-أ

وعيتها: -ب  347 ........................................................................................................ مشر

 348 ............................................................................................................ حكمتها: -ت

وط القسامة: -ث  348 .................................................................................................. شر

 348 ..................................................................................................... صفة القسامة: -ج

  األدلة الجنائية: 
 350 .................................................................................. المبحث الخامس: ف 

 350 ............................................................................................................... تعريفها: -أ

 351 ........................................................................................ تصنيف األدلة الجنائية: -ب

  التحقيقات الجنائية. -ت
 
 352 ................................................................ أهمية اآلثار المادية ف

 353 ............................................................................................ أنواع األدلة الجنائية: -ث

 354 ............................................................................ العوامل المؤثرة عىل اآلثار المادية. -ج

اء: -ح  355 ........................................................................................................ دور الخنر

اء: -خ  356 ....................................................................................................... أنواع الخنر

اء-د  360 ....................................................................................................... :تقرير الخنر

  الحدود والتعازير: 
 361 ............................................................................... المبحث السادس: ف 

 361 ..................................................................................................... تعريف الحدود: -أ

وعيتها:  دليل-ب  361 ................................................................................................. مشر

وعية الحدود:  الحكمة-ت  361 ................................................................................ من مشر

 362 ............................................................... إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها:  وجوب-ث

 362 ................................................................................... من يقيم الحد ومكان إقامته: -ج

 :  363 ..................................................................................................... الحد األول: حد الزن 

:  تعريف-أ  363 ........................................................................................................ الزن 

:  حكم-ب  363 ........................................................................................................ الزن 

، وشناعتها، ومفاسدها:  خطورة-ت  363 ............................................................... جريمة الزن 

: -ث  363 .................................................................................................. مقدار حد الزن 

: الز 
ا
  المحصن: أوًل

 364 ................................................................................................. ان 

 364 ............................................................................................................. فالمحصن: 

 364 .................................................................................................................... حده: 

  غن  
 365 ........................................................................................... المحصن: ثانًيا: الزان 

 365 .................................................................................................................... حده: 

 365 .................................................................................................... يثبت الزن   ِبَم -ج

 366 ........................................................................... خاذ دم جنسية لالستمتاع: حكم ات-ح

: حد القذف:   
 367 ................................................................................................... الحد الثان 

 367 ...................................................................................................... تعريف القذف: -أ

 367 ...................................................................................................... حكم القذف: -ب

 367 ............................................................................................... مقدار حد القذف: -ت



 

 

 368 ....................................................................................................... الحكمة منه: -ث

وط إيجاب ح-ج  368 ...................................................................................... د القذف: شر

 القذف: -ح
َّ
وط إقامة حد  369 ........................................................................................ شر

 369 ......................................................................................... الحد الثالث: حد شارب الخمر: 

 369 ....................................................................................................... تعريف الخمر: -أ

 370 .............................................................................................................. حكمه: -ب

  تحريم ال-ت
 
 370 ....................................................................................... خمر: الحكمة ف

 370 ................................................................................................ حد شارب الخمر: -ث

وط إقامة حد الخمر: -ج  371 ......................................................................................... شر

 371 ........................................................................................... ما يثبت به حد الخمر: -ح

 371 .................................................................................................. حكم المخدرات: -خ

 372 ................................................................................... المخدرة: حكم االتجار بالمواد -د

 372 ................................................................................................... الحد الرابع: حد الشقة: 

 372 ...................................................................................................... تعريف الشقة: -أ

 372 ...................................................................................................... حكم الشقة: -ب

 فاعلها: -ت
ُّ
 373 ........................................................................................................ حد

 373 .................................................................................. الحكمة من إقامة حد الشقة: -ث

وط وجوب حد الشقة: -ج  373 ...................................................................................... شر

  حد الشقة: -ح
 
 375 .......................................................................................... الشفاعة ف

 375 ........................................................................................... هبة المشوق للسارق: -خ

 375 .......................................................................................... كيفية القطع وموضعه: -د

 376 .............................................................................................. الحد الخامس: حد الحرابة: 

 376 ..................................................................................................... تعريف الَحَراَبة: -أ

: -ب  376 ................................................................................ حد الحرابة وعقببة المحاربي  

: -ت وط وجوب الحد عىل المحاربي    376 ......................................................................... شر

: -ث  377 ................................................................................... سقوط الحد عن المحاربي  

 377 ................................................................................................. من صور الحرابة: -ج

  الردة: 
 378 ................................................................................................... الحد السادس: ف 

 378 ........................................................................................................ ريف الردة: تع-أ

وطها: -ب  378 ........................................................................................................... شر

 378 ....................................................................................................... حكم المرتد: -ت

  تحصل بها الردة: -ث
 379 ................................................................................... األمور الت 

 380 ......................................................................................... األحكام المتعلقة بالردة: -ح

  التعزير: 
 381 .................................................................................................................... ف 

 381 ...................................................................................................... تعريف التعزير: -أ

 381 ...................................................................................................... حكم التعزير: -ب

وعية التعزير: الحكمة من -ت  381 ................................................................................. مشر

  توج، التعزير: -ث
 381 ........................................................................... أنواع المعاض  الت 

 382 ..................................................................................................... مقدار التعزير: -ج

 382 ........................................................................................أنواع العقببات التعزيرية: -ح

 384 ................................................................................................................ فقه األشة

ي بناء األشة: 
 
 384 ............................................................................................ الباب األول: ف

 384 ..................................................................................................... المبحث األول: النكاح

 384 ....................................................................................................... تعريف النكاح: -أ



 

 

وعيته: -ب  384 ........................................................................................................ مشر

وعية النكاح: -ت  384 .................................................................................. الحكمة من مشر

 385 ....................................................................................................... حكم النكاح: -ث

 385 ................................................................................. اختيار الزوجة ومقومات ذلك: -ج

 386 ...................................................................................... من أحكام الخطبة وآدابها: -ح

 386 ............................................................................................. النظر إىل المخطببة: -خ

وط النكاح: -د  387 ...................................................................................................... شر

 388 ......................................................................................................... ن النكاح: أركا-ذ

 389 .......................................................................................... بعض األنكحة المحرمة: -ر

  النكاح: 
: المحرمات ف   

 390 ................................................................................... المبحث الثان 

ا: 
ً
 390 .................................................................................... القسم األول: المحرمات تأبيد

: المحرمات بالقرابة: 
ا
 390 ............................................................................................ أوًل

 390 ........................................................................................ نًيا: المحرمات بالمصاهرة: ثا

ا: المحرمات بالرضاع: 
ً
 391 ........................................................................................... ثالث

 391 ........................................................................................ المحرمات بالقرآن الكريم: -أ

 392 .................................................................................... المحرمات بالسنة المطهرة: -ب

ا: 
ً
: المحرمات تأقيت  

 392 .................................................................................... القسم الثان 

 392 ............................................................................ النبع األول: ما يحرم من أجل الجمع: 

: ما كان تحريمه لعارض:   
 393 ............................................................................... النبع الثان 

 394 .................................................................................................. حكم نكاح الكتابية: -

  الصداق وحقوق الزواج وواجباته، ووليمة العرس: 
: ف   

 394 ........................................... المبحث الثان 

: الصداق: 
ا

 394 ............................................................................................................... أوًل

 394 ............................................................................................................... تعريفه: -أ

وعيته: -ب  394 ........................................................................................................ مشر

 395 ..................................................................................................... حكم الصداق: -ت

 395 ...................................................................................................... حد الصداق: -ث

ي    ع الصداق: -ج  396 .................................................................................... الحكمة من تشر

  جعل الصداق بيد الرجل: -ح
 
 396 .......................................................................... الحكمة ف

 396 .................................................................................................... ملكية الصداق: -خ

  العقد: -د
 
 396 ........................................................................................ تسمية الصداق ف

وط المهر وما يكون مهًرا وما ال يكون: -ذ  396 ..................................................................... شر

 397 ............................................................................................ تعجيل المهر وتأجيله: -ر

 397 ............................................................................................. مت  يسقط كل المهر: -ز

  الصداق: -س
 
 397 .................................................................................... كراهة المغاالة ف

 398 .................................................................................................... ثانًيا: الحقوق الزوجية: 

: حقوق الزوجة: 
ا
 398 .................................................................................................. أوًل

 399 ...................................................................................................... حق الزوج: ثانًيا: 

 : كة بي   الزوجي   ا: الحقوق المشن 
ً
 400 ............................................................................. ثالث

 400 ......................................................................................................... إعالن النكاح: -

  النكاح: -
 
 400 .................................................................................................... الوليمة ف

 401 .................................................................................. بة دعوة وليمة العرس: حكم إجا-

وط إجابة دعوة وليمة العرس: -  401 ................................................................................ شر

  النفقات: 
 402 ............................................................................................ المبحث الثالث: ف 

 402 ...................................................................................................... تعريف النفقة: -أ

 402 .................................................................................................... أنواع النفقات: -ب

: نفق
ا
 402 ..................................................................................... ة اإلنسان عىل نفسه: أوًل



 

 

 402 .................................................................................................... ثانًيا: نفقة الفروع: 

ا: نفقة األصول: 
ً
 403 .................................................................................................. ثالث

 403 ................................................................................................... رابًعا: نفقة الزوجة: 

 403 ...................................................................................................... البهائم:  نفقة-ت

ي إنهاء العالقات الزوجية: 
 
: ف ي

 
 405 ............................................................................. الباب الثان

  الخلع: 
 405 ................................................................................................. المبحث األول: ف 

 405 ............................................................................................................... تعريفه: -أ

وعية الخلع: -ب  405 ................................................................................................. مشر

 405 ............................................................................................. األحكام المتعلقة به: -ت

وعية الخلع: -ث  406 .................................................................................. الحكمة من مشر

: الطالق والرجعة:   
 407 ........................................................................................ المبحث الثان 

: الطالق: 
ا

 407 ................................................................................................................ أوًل

 407 ............................................................................................................... تعريفه: -أ

وعية الطالق: -ب  407 ................................................................................................مشر

 407 ................................................................................................ وعيته: حكمة مشر -ت

 408 ................................................................................................. َمن يصح طالقه: -ث

 408 ................................................................................. حكم الطالق، وبيد من يكون -ج

 408 ..................................................................................................... ألفاظ الطالق: -ح

 409 ............................................................................................. طالق السنة وحكمه: -خ

 409 ........................................................................................... الطالق البدع  وحكمه: -د

ْجعة:   410 ................................................................................................................ ثانًيا: الرَّ

 410 ............................................................................................................... ا: تعريفه-أ

وعيتها،-ب  411 ..................................................................................... الحكمة منها: و  مشر

وطها: -ت  411 ........................................................................................................... شر

 412 .............................................................................................. بم تحصل الرجعة -ث

: -ج  412 ....................................................................................... من أحكام الطالق الرجغ 

 413 ........................................................................................... المبحث الثالث: فسخ النكاح: 

 413 .......................................................................................... تعريف فسخ عقد النكاح-أ

كاح: -ب
ّ
 413 ....................................................................................... أسباب فسخ عقد الن

بة عىل الفسخ: -ت
ّ
ت  415 ...................................................................................... اآلثار الُمن 

 416 .................................................................................... الفرق بي   الفسخ والطالق: -ث

 416 .................................................................................................... المبحث الرابع: اإليالء: 

 416 .............................................................................................. تعريف اإليالء ودليله: -أ

وط اإليالء: -ب  416 ..................................................................................................... شر

 417 .............................................................................................................. حكمه: -ت

 417 ................................................................................................. من أحكام اإليالء: -ث

 418 ................................................................................................ لخامس: الظهار: المبحث ا

 418 ...................................................................................................... تعريف الظهار: -أ

 418 .............................................................................................................. حكمه: -ب

 418 ..................................................................................................... كفارة الظهار: -ت

 419 ................................................................................................ المبحث السادس: اللعان: 

 419 ....................................................................................................... تعريف اللعان: -أ

وعية اللعان: -ب  419 .......................................................................................... دليل مشر

وعية اللعان: -ت  420 .................................................................................. الحكمة من مشر



 

 

وط صحة اللعان: -ث  420 ............................................................................................ شر

 420 ............................................................................................ كيفية اللعان وصفته: -ج

تبة عىل اللعان: -ح  421 .................................................................................... األحكام المن 

تب عىل إنهاء العالقات الزوجية من أحكام وحقوق:   422 .................................... الباب الثالث: فيما يتر

 422 ........................................................................................... المبحث األول: متعة الطالق: 

وعيتها: -أ  422 ............................................................................................. تعريفها، ومشر

 422 ........................................................................................................... دارها: مق-ب

: العدة:   
 423 ..................................................................................................... المبحث الثان 

ة: -أ
َّ
 423 ....................................................................................................... تعريف الِعد

 423 ........................................................................................... وعية العدة: دليل مشر -ب

وعية العدة: -ت  423 ................................................................................... الحكمة من مشر

 424 ........................................................................................................ أنواع العدة: -ث

: عدة ا
ا
 424 ...................................................................................................... لوفاة: أوًل

 424 ..................................................................................................... ثانًيا: عدة الفراق: 

 425 ................................................................................ حكم المطلقة قبل الدخول بها: -ج

ت، عليها: - ح امات العدة، وما ين   425 .............................................................................. الن  

 425 ....................................................................................................... عدة الطالق: -1

 : : المعتدة من طالق رجغ 
ا
 425 ..................................................................................... أوًل

 426 ................................................................................ ثانًيا: إذا كانت معتدة بطالق بائن: 

 :
ا
: إن كانت حامًل

ا
 426 ................................................................................................. أوًل

 426 ........................................................................................... ثانًيا: إن كانت غن  حامل: 

 عنها: -2
 
 427 ................................................................................................. عدة المتوف

 427 ................................................................................................. لثالث: اإلحداد: المبحث ا

 427 ..................................................................................................... تعريف اإلحداد: -أ

وعية اإلحداد: -ب  427 ........................................................................................ دليل مشر

: وي-ت ة ما يىل 
َّ
 المرأة الُمِحد

ِّ
  حق

 
 428 ......................................................................... ج، ف

 428 ................................................................................................... المبحث الرابع: الرضاع: 

 428 ..................................................................................................... تعريف الرضاع: -أ

 428 ...................................................................................................... : حكم الرضاع-ب

ِم: -ت وط الرضاع الُمَحرِّ  429 ......................................................................................... شر

ت، عىل قرابة الرضاع: -ث  429 .................................................................................... ما ين 

 430 ..................................................................................................... إثبات الرضاع: -ج

 430 ............................................................................................. المبحث الخامس: الحضانة: 

 430 ................................................................................................... تعريف الحضانة: -أ

 431 ............................................................................................................. حكمها: -ب

 431 ....................................................................................................... لمن تكون : -ت

 431 ................................................................................................ مقتض  الحضانة: -ث

وط الحاضن، وموانع الحضانة: -ج   شر
 
 431 ........................................................................ ف

 432 ................................................................................ من األحكام المتعلقة بالحضانة: -ح

 435 ................................................................................................................. المالفقه 

 435 ........................................................................................................ تعريف المال: -أ

 435 ............................................................................................................ أقسامه: -ب

ظ المال ِمن -ت
ْ
يعة اإلسالم: ِحف ى لشر  435 ........................................................... مقاِصد الكنر



 

 

 437 .............................................................................................. الباب األول: المعاوضات: 

  البيبع: 
 437 ................................................................................................. المبحث األول: ف 

 437 ........................................................................................................ تعريف البيع: -أ

 437 .............................................................................................................. حكمه: -ب

 437 ......................................................................................................... أركان البيع: -ت

 438 ............................................................................................... اإلشهاد عىل البيع: -ث

  البيع: -ج
 
 438 .................................................................................................... الخيار ف

 439 ...................................................................................................... الخيار: أقسام -ح

وط البيع: -د  440 ........................................................................................................ شر

 441 .................................................................................................... حقوق االرتفاق: -ذ

 442 ........................................................................ ق االرتفاق باألسباب التالية: تنشأ حقو -ر

 442 ....................................................................................... من أحكام حقوق االرتفاق: -ز

ا الحقوق المعنبية: -س
ً
 443 ........................................................................من الملكيات أيض

 443 .............................................................................................. البيبع المني  عنها: -ش

  البيع: اإلق-ص
 
 445 .................................................................................................. الة ف

 445 ................................................................................................... عقد المرابحة: -ض

 446 ............................................................................................................. التورق: -ط

 446 ...................................................................................................... ط: فرع: البيع بالتقسي

 446 ............................................................................................................... تعريفه: -أ

 447 .............................................................................................................. حكمه: -ب

وط صحة بيع التقسيط: -ت  447 ................................................................................... شر

 447 ........................................................................................................... فرع: بيبع السلم: 

وعيته والحكمة من ذلك: -أ   معناه وأدلة مشر
 
 447 ................................................................. ف

وطه: -ب  448 ............................................................................................................ شر

 448 .............................................................................................................. فرع: بيبع الربا: 

 448 ...................................................................................................... حكمه: تعريفه و -أ

  تحريمه: -ب
 
 449 .............................................................................................. الحكمة ف

 449 .......................................................................................................... أنواع الربا: -ت

: ربا ا
ا
 449 ....................................................................................................... لفضل: أوًل

 450 ................................................................................................................. حكمه: -

 450 ...................................................................................................... ثانًيا: ربا النسيئة: 

 450 ................................................................................................................. حكمه: -

 451 .......................................................................................... بعض الصور وأحكامها: -ث

: الشفعة والجوار:   
 452 ........................................................................................ المبحث الثان 

وعيتها: -أ   معناها وأدلة مشر
 
 452 ...................................................................................... ف

 452 ..................................................................................... األحكام المتعلقة بالشفعة: -ب

  أحكام الجوار: -ت
 
 453 .................................................................................................. ف

  أحكام الطرقات: -ث
 
 454 ............................................................................................... ف

  الحوالة: 
 454 ............................................................................................. المبحث الثالث: ف 

وعيتها: -أ  454 ......................................................................................... معناها وأدلة مشر

وط صحتها: -ب   شر
 
 454 ............................................................................................... ف

َجة: -ت
َ
ت
ْ
ف  455 .......................................................................................................... السُّ

 455 ............................................................................................... مرصفية: الحوالة ال-ث

 455 ................................................................................................ حواالت العمالت: -ج

كة:   455 ................................................................................................... المبحث الرابع: الشر



 

 

وعيتها: تع-أ كة وحكمها وأدلة مشر  455 ..................................................................... ريف الشر

كات القديمة: -ب  456 ................................................................................................ الشر

كات الحديثة: -ت  457 ................................................................................................ الشر

 :
ا
كات األموال: أوًل  457 ................................................................................................. شر

كات األشخاص:   458 ............................................................................................. ثانًيا: شر

كة القابضة:  ا: الشر
ً
 458 ................................................................................................ ثالث

كة متعددة الجنسيات: رابعً   458 ................................................................................. ا: الشر

 459 ................................................................................................ المبحث الخامس اإلجارة: 

وعيتها: -أ  459 ......................................................................................... معناها وأدلة مشر

وطها: -ب  459 ........................................................................................................... شر

 460 ............................................................................................ األحكام المتعلقة بها: -ت

 460 .......................................................................................... الربط القياش  لألجور: -ث

 461 ................................................................................ ل الخلو ويقال له نقل القدم: بد-ج

 462 ....................................................................................... اإلجارة المنتهية بالتمليك: -ح

 464 .............................................................................................. المبحث السادس: الجعالة: 

 464 ..................................................................................................... معناها وحكمها: -أ

 464 ............................................................................................ المتعلقة بها: األحكام -ب

: -ت  465 ................................................................................................. التسبيق الشبك 

 466 .......................................................................................... الهرم  محرم: التسبيق -ث

 466 ...................................................................................المبحث السابع: المزارعة والمساقاة: 

 466 ................................................................................................. تعريفهما وحكمهما: -أ

وطهم-ب  467 ..........................................................................................................ا: شر

 467 ...........................................................................................األحكام المتعلقة بهما: -ت

 468 ............................................................................................... المبحث الثامن: المسابقة: 

 468 .................................................................................................... معناها، وحكمها: -أ

 468 ............................................................................................................. أنواعها: -ب

 469 ............................................................................................ األحكام المتعلقة بها: -ت

 470 ............................................................... حث التاسع: العقود المساندة للمالية اإلسالمية: المب

 470 ............................................................................................ األول: عقد بيع العربون: 

 :)  
: عقد المزايدة )المزاد العلت   

 470 ............................................................................... الثان 

 471 ................................................................................................. النجش: وهو حرام،-

 471 .......................................................................................... الثالث: عقود المناقصات: 

 472 ................................................................................................. الرابع: عقود التوريد: 

اد: الخامس  473 ...................................................................... : عقود الوكالة الحرصية لالستن 

 473 ............................................................................................. السادس: عقد الصيانة: 

 474 ............................................................................................... السابع: عقد المقاولة: 

ك: الثامن   المشن 
 476 ............................................................................ : عقود التملك الزمت 

عات:  : التتر ي
 
 478 .................................................................................................. الباب الثان

 478 ......................................................................................... المبحث األول: الهبة، والعطية: 

 478 ...................................................................................................... معناها وأدلتها: -أ

وط الهبة: -ب  478 ...................................................................................................... شر

 478 .................................................................................... بعض األحكام المتعلقة بها: -ت

  القرض: 
 479 .............................................................................................. المبحث الثالث: ف 

وعيته: -أ  479 ......................................................................................... تعريفه، وأدلة مشر

وطه وبعض األحكام المتعلقة به: -ب   شر
 
 480 ...................................................................... ف



 

 

 481 .................................................................................... أداء الديون بعمالت مغايرة: -ت

 482 .................................................................. :  قيمة العملةرد الدين عند التضخم وتغن  -ث

 482 ................................................................................................ اإلعسار واإلفالس: -ج

 483 ............................................................................ من الفروق بي   اإلعسار واإلفالس: -ح

 483 ........................................................................................أحكام اإلفالس واإلعسار: -خ

 484 ............................................................................................ : رصور معالجة اإلعسا-د

 484 ................................................................................................... المبحث الرابع: الوقف: 

 484 ....................................................................................................... معناه وحكمه: -أ

 484 .................................................................................... عامة المتعلقة به: األحكام ال-ب

هما:  أحكام-ت  485 .................................................................. وقف األسهم، والصكوك، وغن 

 486 .............................................................................................. أحكام وقف النقود: -ث

 487 ................................................................................ أحكام وقف األموال المشبوهة: -ج

 487 ........................................................................................... أموال الوقف:  استثمار -ح

 488 ................................................................................. ابط استثمار أموال الوقف: ضو -خ

 489 .................................................................................... المبحث الخامس: اللقطة واللقيط: 

 489 .............................................................................................. معت  اللقطة وحكمها: -أ

 489 .................................................................................................... م اللقطة: أقسا-ب

 490 .................................................................................... بعض األحكام المتعلقة بها: -ت

  اللقيط: -ث
 
 491 ......................................................................................................... ف

 491 .............................................................................................. الوديعة:  المبحث السادس: 

وعيتها: -أ  491 ......................................................................................... تعريفها وأدلة مشر

ط صحتها: -ب  492 ..................................................................................................... شر

 492 ..................................................................................... األحكام المتعلقة بالوديعة: -ت

 493 .................................................................................................. :المبحث السابع: العارية

وعيتها: مع-أ  493 ......................................................................................... ناها وأدلة مشر

وطها: -ب  494 ........................................................................................................... شر

 494 .................................................................................... بعض األحكام المتعلقة بها: -ت

 495 .......................................................................................... المبحث الثامن: إحياء الموات: 

  معناه وحكمه: -أ
 
 495 .................................................................................................... ف

وطه وم-ب  495 .......................................................................................... ا يحصل به: شر

 496 .......................................................................................... ويحصل اإلحياء بأمور: -ت

 496 ..................................................................................... بعض األحكام المتعلقة به: -ث

  الصلح: 
 496 .............................................................................................. المبحث التاسع: ف 

وعيته: -أ  496 .......................................................................................... معناه، وأدلة مشر

 497 .............................................................................................. أنواع الصلح العامة: -ب

 498 ...................................................................................... كام المتعلقة بالصلح: األح-ت

  الكفالة والضمان: 
: ف   499 .................................................................................. المبحث العاشر

: الكفالة: 
ا

 499 ................................................................................................................. أوًل

وعيتها: -أ   معت  الكفالة وأدلة مشر
 
 499 .............................................................................. ف

وطها: -ب  499 ......................................................................................... أركان الكفالة وشر

  بعض أحكام الكفالة: -ت
 
 500 ......................................................................................... ف

 500 .................................................................................................. الكفالة التجارية: -ث

 501 ............................................................................................................... ثانًيا: الضمان: 

 501 .................................................................................................... كمه: تعريفه، وح-أ



 

 

وطه: -ب  501 ........................................................................................ أحكام الضمان وشر

 :  
: التأمي   التعاون   502 ............................................................................... المبحث الحادي عشر

 502 ............................................................................................................... تعريفه: -أ

 502 .............................................................................................................. حكمه: -ب

:  إدارة-ت  
 502 ........................................................................................... التأمي   التعاون 

: -ث  
  التأمي   التعاون 

 
كي   ف  503 ...................................................................... صندوق المشن 

عية وحل الخالفات: -ج  505 ............................................................................... الرقابة الشر

 506 ........................................................................................... التأمي   التجاري محرم: -ح

 506 ............................................................................................. الجمعيات التعاونية: -خ

 506 .................................................................... أنواع الجمعيات التعاونية وفق نشاطاتها: -د

ية: -ذ  507 ................................................................ من ضوابط وأحكام عمل الجمعيات الخن 

 511 ................................................................. الباب الثالث: اإلطالقات والتقييدات والتوثيقات: 

  الوكالة: 
 511 ................................................................................................ المبحث األول: ف 

وعيتها: -أ  511 ............................................................................ تعريفها، وحكمها، وأدلة مشر

وطها، واألحكام المتعلقة بها: -ب  511 ............................................................................... شر

  الحجر: 
: ف   

 512 ................................................................................................ المبحث الثان 

وعيته وأنواعه: -أ  512 ................................................................................. معناه وأدلة مشر

 512 ..............................................................................................................أنواعه: -ب

 513 .............. األحكام المتعلقة بالنبع األول من الحجر، وهو الحجر عىل اإلنسان لمصلحة نفسه: -ت

ه: -ث   من الحجر، وهو الحجر عىل اإلنسان لمصلحة غن 
 514 ................ األحكام المتعلقة بالنبع الثان 

 514 .................................................................................................. المبحث الثالث: الرهن: -

وعيته: -أ  514 ............................................................................................ معناه وأدلة مشر

 515 ............................................................................................. األحكام المتعلقة به: -ب

 516 ................................................................................................ المبحث الرابع: اإلتالفات: 

 516 ............................................................................................................... تعريفها: -أ

 516 ............................................................................................................. حكمه: -ب 

 516 .................................................................................................... أنواع اإلتالف: -ت 

 517 ................................................................................................... محل اإلتالف: -ث 

وط تحقق اإلتالف: -ج  517 ........................................................................................... شر

 518 .................................................................................................... قواعد اإلتالف: -ح

 520 .............................................................................................. الصائل ال ضمان له: -خ

: -د  
ط الجزان   520 ..................................................................................................... الشر

  الغص،: 
 521 .......................................................................................... المبحث الخامس: ف 

 521 ...................................................................................................... تعريفه وحكمه: -أ

 522 .....................................................................................األحكام المتعلقة بالغص،: -ب

 523 .................................................. أعمال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية.  الباب الرابع: 

 523 ......................................................................... : الودائع الجارية واالستثمارية. المبحث األول

 523 ....................................................................... الودائع المرصفية )حسابات المصارف(: -أ

 524 .................................................................................. مزايا الحساب الجاري: أحكام -ب

كة: -ت  526 .............................................................................................. المضاربة المشن 

كة: إدار -ث  527 ....................................................................................... ة المضاربة المشن 

 529 ........................................................................... ضمان المرصف لمخاطر االستثمار: -ج

: صيغ التمبيل بالديون.   
 532 ................................................................................. المبحث الثان 



 

 

 532 ...................................................................................................... التمبيل الجائز: -أ

  العقود: -ب
 
 533 ................................................................................ المواعدة والمواطأة ف

 534 ............................................................................................ التمبيل باالستصناع: -ت

 535 ............................................................ . الثالث: صيغ التمبيل واالستثمار بالمشاركات المبحث

 535 ................................................................................... التمبيل بالمشاركة المتناقصة: -أ

 536 ................................................................. االستثمار بالصكوك اإلسالمية وتطبيقاتها: -ب

 538 ......................................................................... ضوابط وتداول الصكوك اإلسالمية: -ت

  الذمة-ث
 
 540 .................................................................... أحكام صكوك إجارة الموصوف ف

 541 ............................................................................. استثمار بعقود أخرى سبق ذكرها: -ج

  العمليات المالية. التح : المبحث الرابع
 542 ............................................................... وط والغلبة ف 

  العمليات المالية: -أ
 
 542 ..................................................................................... التحوط ف

يعة اإلسالمية من التحوط من المخاطر: -ب  542 ..................................................... موقف الشر

عية لصيغ التحوط وأساليبها: -ت  543 ................................................................ الضوابط الشر

 544 ..................................................................................... معامالت التحوط الجائزة: -ث

ا: -ج
ً
ع  545 ............................................................... معامالت التحوط )الحماية( الممنوعة شر

 546 ............................................... أحكام التحوط من خطر تقل، أسعار الرصف المستقبلية: -ح

ات سعر الفائدة: -خ  548 ............................................................. أحكام التحوط من تغن  مؤشر

 عن معاملة الخيارات: -د
ا
 550 ......................................... أحكام الوعد الملزم من طرف واحد بديًل

  المعامالت المالية: -ذ
 
 550 .......................................................................... الغلبة والتبعية ف

  تداول الصكوك والوحدات االستثمارية. أحكام تطبيقات الغلبة والتبعية -ر
 
 551 ........................... ف

  تداول األسهم: -ز
 
 553 .......................................................... أحكام تطبيقات الغلبة والتبعية ف

  المعامالت المالية. المبحث الخامس
 554 .................................................................. : متفرقات ف 

 554 ........................................................................................... القبض الحكم  لألموال: -أ

 554 ........................................................................................................ ع الديون: بي-ب

 555 ...................................................................................... أحكام السندات، وبدائلها: -ت

 556 .................................................................................................. : الضمان خطاب-ث

 557 ................................................................................................. ئتمان: بطاقات اال -ج

 559 ..........................................................................سالميةالباب الخامس: األسواق المالية اإل 

 559 ........................................................................... المبحث األول: األسواق المالية اإلسالمية: 

 559 ............................................................................................................... تعريفها: -أ

 559 .................................................... مقومات إقامة األسواق المالية اإلسالمية ومتطلباتها: -ب

  تقوم  المبادئ-ت
 560 ...................................................... عليها األسواق المالية اإلسالمية: الت 

عية والقانونية للسوق المالية اإل -ث  561 .................................................. سالمية: الضوابط الشر

عية:   561 ........................................................................................... األول: الضوابط الشر

: الضوابط القانونية: الثا  
 561 .......................................................................................... ن 

ات كفاءة السوق المالية اإلسالمية: -ج  562 .................................................................... مؤشر

 563 ............................................................................... كفاءة السوق المالية اإلسالمية: -ح

 564 ......................................................................... أهم أدوات السوق المالية اإلسالمية: -خ

ونية:  : التجارة اإللكن   
 566 ..................................................................................... المبحث الثان 

 570 ................................................................................... الباب السادس: المواريث والوصايا

 570 ...................................................................................... المبحث األول: ترصفات المريض: 

: الوصية:   
 571 ................................................................................................... المبحث الثان 

وعيتها: -أ  571 ......................................................................................... معناها وأدلة مشر

 571 ............................................................................................ األحكام المتعلقة بها: -ب



 

 

 573 ................................................................................. المبحث الثالث: الفرائض، والمواريث: 

 573 ....................................................................................... معناها والحث عىل تعلمها: -أ

اث وموانعه: -ب كة وأسباب المن   573 ...................................................... الحقوق المتعلقة بالن 

 575 ...................................................................................................... أقسام الورثة: -ت

 576 .................................................................................... أقسام الورثة باعتبار اإلرث: -ث

 577 ................................................................... الفروض المعينة ألصحاب الفروض ستة: -ج

 579 .......................................................................................................... التعصي،: -ح

 579 ............................................................................................................ الحج،: -خ

 581 ....................................................................................................... ذوي األرحام: -د

 583 ................................................................................................................ فقه الطب

 583 ....................................... المبحث األول: مفهوم الط،، وحكم تعلمه، وأهم القواعد المتعلقة به: 

 583 ....................................................................................................... مفهوم الط،: -أ

 583 ....................................................................................................... حكم تعلمه: -ب

 583 ....................................................................................... المتعلقة به: أهم القواعد -ت

: أحكام التداوي والمداواة:   
 584 .............................................................................. المبحث الثان 

 584 ....................................................................................................... حكم التداوي: -أ

 585 ........................................................................................... ة الطبية: حكم الجراح-ب

: أنواعها: 
ا
 585 ........................................................................................................... أوًل

وط جواز الجراحة الطبية:   587 ............................................................................... ثانًيا: شر

ا: آداب الجراحة الطبية: 
ً
 587 ........................................................................................ ثالث

 588 ..................................................................................................... حكم التخدير: -ت

 588 .............................................................................. أحكام األمراض المعدية الببائية: -ث

 589 .................................................................................... : حكم المداواة بي   الجنسي   -ج

مة: -ح  589 ................................................................................. حكم التداوي بالمواد المحرَّ

 589 ................................................................................. األدوية المحتبية عىل الكحول: -خ

 590 ............................................................................................ : اإلذن الطتر  المبحث الثالث: 

: -أ  590 .................................................................................................. معت  اإلذن الطتر 

: ُحكم ا-ب  590 ................................................................................................ إلذن الطتر 

: الحا-ت   َيسقط فيها اإلذن الطتر 
 590 ....................................................................... الت الت 

 591 .............................................................................................. : وط اإلذن الطتر  شر -ث

 591 ................................................................................................ : اإلذن الطتر   انتهاء-ج

، والضمان، والمسؤولية الطبية:   592 ....................................................... المبحث الرابع: الش الطتر 

 : : الش الطتر 
ا

 592 ............................................................................................................ أوًل

 592 .................................................................................. : الطتر   اإلسالم من الش موقف -أ

 592 ......................................................................................... : حاالت األشار وحكمها -ب

 593 ..................................................................................... ا: الضمان، والمسؤولية الطبية: ثانًي 

مان: -أ
َّ
 593 ....................................................................................... معت  المسؤولية والض

 594 ................................................................................................. أركان المسؤولية: -ب

 594 .................................................................................. المسؤولية المهنية:  موجبات-ت

 595 ....................................................................................... أقسام مسؤولية الطبي،: -ث

 595 ........................................................................ : وط انتفاء المسؤولية عن الطبي،شر -ج

 596 ................................................................................... : آثار ثبوت المسؤولية الطبية-ح

 596 ..................................................................... أحكام طبية متعلقة بالنسل: المبحث الخامس: 

 : : التلقيح الصناع 
ا

 597 ..................................................................................................... أوًل



 

 

 597 .............................................................. ورة: أنواع التلقيح الصناع  وصوره وحكم كل ص-أ

: التلقيح الص-1  597 ....................................................................................... ناع  الداخىل 

- : وط جواز التلقيح الصناع  الداخىل   597 ............................................................. ضوابط وشر

 598 ....................................................................................... : التلقيح الصناع  الخارجر  -2

  األبحاث والتجارب:  االستفادةحكم -ب
 
حة ف

َّ
 599 ......................................... من الُبَبْيضات الملق

 599 ............................................................................................................. ثانًيا: اإلجهاض: 

 599 ............................................................................................................... تعريفه: -أ

 600 ............................................................ أنواع اإلجهاض بحس، دوافعه وحكم كل نبع: -ب

 : ا: تحديد جنس الجني  
ً
 602 ............................................................................................... ثالث

 602 ............................................................................................................... تعريفه: -أ

: الطرق الطبيعية و -ب ية لتحديد جنس الجني    602 ........................................................ المخنر

 603 ............................................................................................. رابًعا: تحديد وتنظيم النسل: 

 604 .............................................................................. خامًسا: عمليات تغين  وتصحيح الجنس: 

 604 ......................................................... أنواع عمليات تغين  وتصحيح الجنس وحكم كل نبع: 

رِي: 
ْ

ق الُعذ
ْ
ت  605 ................................................................................... سادًسا: حكم عمليات الرَّ

ِري، وحكم كل حالة: -أ
ْ
ق الُعذ

ْ
ت  605 .................................................................. دوافع عملية الرَّ

 606 ................................................................................................... ضوابط الجواز: -ت

 607 ........................................................................... المبحث السادس: أحكام مستجدة متفرقة: 

ة:  : الجراحة التجميِليَّ
ا

 607 .................................................................................................. أوًل

 607 ............................................................................... تعريفها، وأنواعها، وحكم كل نبع: -أ

ة: -ب وط العامة للجراحة التجميِليَّ  609 .......................................................................... الشر

 610 ......................................................................................................ثانًيا: البصمة الوراثية: 

 610 ............................................................................................................... تعريفها: -أ

 610 ............................................................................. مة الوراثية: الت العمل بالبصمجا-ب

: -ت  
  المجال الجنان 

 
 610 ....................................................... حكم استخدام البصمة الوراثية ف

 611 ............................................................... حكم إثبات النس، أو نفيه بالبصمة الوراثية: -ث

ا: الهندسة الوراثية: 
ً
 612 .................................................................................................... ثالث

 612 ............................................................................................................... تعريفها: -أ

: أحكام العالج ا-ب  
 612 ............................................................................................ لجيت 

 613 ........................................................................................................ االستنساخ: -ت

 613 ............................................................................... ساخ وحكم كل نبع: أنواع االستن-ث

 614 .................................................................................................. حكم االستنساخ: -ج

 615 ............................................................................................... رابًعا: نقل وزراعة األعضاء: 

  لألعض-أ
 615 ................................................................................... اء، وحكمه: النقل الذان 

: نقل األعض-ب  615 .......................................................................................... اء من الح 

وط وض-ت  615 ........................................................................................ : الجواز  وابطشر

 616 ........................................................................................ اء من الميت: األعضنقل -ث

وط وضوابط الجواز: -ج  616 ......................................................................................... شر

 616 .......................................................................... نقل أعضاء المحكوم عليه باإلعدام: -ح

ية:   617 .................................................................................. خامًسا: إنشاء البنوك الطبية البشر

 617 ........................................................................................ حكم إنشاء بنوك الحلي،: -أ

: اء بنوك حكم إنش-ب  
 617 ......................................................................................... المت 

ات ااء بنوك م إنشحك-ت
َ
حة )األجنة(لُبَيْيض

َّ
ق
َ
 618 ............................................................. : المل

 619 .......................................................................................... إنشاء بنوك الدم:  حكم-ث



 

 

 619 ............................................................................. إنشاء بنوك الجلود والعظام:  حكم-ج

 :   المجال الطتر 
كات العاملة ف   619 .....................................................................سادًسا: هدايا الشر

  المجال الطتر  لتقديم ال-أ
 
كات العاملة ف  619 ..................................................... هدايا: وافع الشر

: -ب   المجال الطتر 
 
كات العاملة ف مة من الشر

َّ
 621 ............................................ أنواع الهدايا المقد

 :  622 ............................................................................................ سابًعا: أحكام التأمي   الصح 

 622 ............................................................................................................... تعريفه: -أ

 622 .............................................................................................................. حكمه: -ب

 623 ........................................................................... : والموت المبحث السابع: أحكام االحتضار 

: آداب االحتضار: 
ا
 623 ................................................................................................ أوًل

 :  
 

 624 ................................................................................................ ثانًيا: الموت الدماع

ا: األمراض الميؤوس من شفائها: 
ً
 625 .............................................................................. ثالث

 625 .................................................................................................... رابًعا: قتل الرحمة: 

ي    ح جثث المون  خامًسا:   625 ............................................................................... : حكم تشر

 : ي    ح جثث المون  وط جواز تشر  626 ................................................................................ شر

 

  



 

 

 


